Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego, którego szacunkowa
wartość jest niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą:

Dostawa kombajnu zbożowego dla OODR.

Numer sprawy: DZP/ZP/4/17

Łosiów, październik 2017 roku.

1

CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Zamawiający:
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, 49 – 330 Łosiów, ul. Główna 1,
Tel: + 48 77 4125327, faks: + 48 774125368, e-mail: oodr@oodr.pl
adres strony internetowej: www.bip.oodr.pl
2. Oznaczenie postępowania
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(SIWZ) oznaczone jest znakiem: DZP/ZP/4/17.
3. Tryb udzielenia zamówienia
3.1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2017 r., poz. 1579.) oraz zgodnie z art. 10 ust. 1, art. 39 i 40 w/w ustawy oraz przepisów
wykonawczych do niej, w tym: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (D.U. z 2016 r., poz. 1126).
3.2.Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane jest pojęcie
"ustawa Pzp", należy przez to rozumieć ustawę - Prawo zamówień publicznych, o której mowa
w pkt. 3.1.
3.3.W sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)
4. Przedmiot zamówienia
4.1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego jednego
fabrycznie nowego kombajnu zbożowego o parametrach nie gorszych niż opisane w załączniku
A do SIWZ;
4.2. Kombajn zbożowy musi spełniać wymogi wynikające z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz
w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137
z późn. zm.).
4.3.Kombajn zbożowy musi być fabrycznie nowy, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i
prawnych oraz roszczeń osób trzecich, wyprodukowany w roku 2017.
4.4.Punkty serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego kombajnu zbożowego muszą być
dostępne na terenie całej Polski, w tym w co najmniej jeden punkt serwisowy oddalony nie
dalej niż 80 km od siedziby Zamawiającego mieszczącej w Łosiowie.
4.5.Kombajn zbożowy musi być objęty fabryczną gwarancją producenta. W czasie trwania
gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów zgodnych z planem serwisowym producenta
pojazdu nie będą obciążały Zamawiającego.
4.6.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, w tym wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte
w projekcie umowy –stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
4.7.Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
16300000-8
5. Termin wykonania zamówienia:
5.1.Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia nie później niż do dnia 15.12.2017 r.
6.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
6.1.Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie,
prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.
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6.2.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie, za wyjątkiem
oferty, umowy, pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Części III
niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp ) dla których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna.
6.3.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6.4.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres email podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z treścią pisma w dacie jego wysłania.
6.5.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
oznaczeniem sprawy określonym w SIWZ tj.: DZP/ZP/4/17.
6.6.Dane teleadresowe Zamawiającego są wskazane w pkt 1 Części I SIWZ.
6.7.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, w formie
zgodnej z określoną w pkt 6.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6.8.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
6.9.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 6.7, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6.10.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 6.7.
6.11.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami - bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający
przekaże jednocześnie Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie
internetowej, na której udostępniono SIWZ, tj. www.bip.oodr.pl
6.12.W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ zamawiający udostępni na stronie
internetowej, na której zamieszczono SIWZ, tj. www.bip.oodr.pl.
6.13.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
6.14.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
7.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Pracownikami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie
merytorycznym (przedmiotu zamówienia) zamówienia są: Łukasz Kowalski oraz Mateusz
Krok, natomiast w zakresie proceduralnym zamówienia jest: Jan Wróblewski.
8. Opis sposobu przygotowania ofert.
8.1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert
częściowych.
8.2.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
8.3.Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
8.4.Oferta powinna składać się w szczególności z:
8.4.1.Formularza ofertowego, sporządzonego na wzorze zgodnym w treści z załącznikiem nr 1
do SIWZ.
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8.4.2.Formularza oceny sporządzonego na wzorze zgodnym w treści z załącznikiem nr 1A do
oferty.
8.4.3.Dokumentów wymienionych w Części III ust. 1 SIWZ.
8.4.4.Pełnomocnictwa (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z
dokumentów rejestrowych – wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wypisu z KRS).
8.4.5.Pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
8.5.Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Oferta, wszelkie oświadczenia ( wymienione w Części III ust. 1) Wykonawca jest zobowiązany
złożyć w oryginale. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.
8.6.Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył 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.
8.7.Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
sporządzony w języku innym niż polski, winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
8.8.Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego lub
jego upełnomocnionego przedstawiciela.
8.9.Wszelkie zmiany i poprawki w treści oferty, w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez osobę podpisującą
ofertę, w przeciwnym razie nie zostaną uwzględnione.
8.10.Ofertę należy umieścić w zamkniętej (zaklejonej) kopercie zaadresowanej na adres
Zamawiającego z oznaczeniem „Oferta – Dostawa kombajnu zbożowego dla OODR. Nie
otwierać przed dniem 26.10.2017 r., przed godz. 11:00 ".
8.11.Koperta winna być zaadresowana na następujący adres: Opolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie, 49 – 330 Łosiów, ul. Główna 1.
8.12.Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem
terminu składania ofert. Zmiany winny być zapakowane tak jak oferta, a opakowanie winno
zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA OFERTY.
8.13.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie dochowanie przez Wykonawcę
powyższych zasad.
8.14.Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze
zm.) powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica
przedsiębiorstwa". Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. W związku z powyższym,
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty uzasadnienie faktyczne i prawne
zastrzeżenia informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, aby informacje
te zostały umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i
ponumerowane.
8.15.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9.Informacja o Podwykonawcach.
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9.1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania
kluczowych części zamówienia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp przez
Wykonawcę.
9.2.W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców, w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże
w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że
Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
9.3.Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
9.4.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca się powołał, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
10. Zasady składania ofert wspólnych.
10.1.Na podstawie art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). W tym przypadku podmioty te ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca może być członkiem
tylko jednego konsorcjum.
10.2.W przypadku składania oferty wspólnej w formularzu ofertowym należy wpisać nazwy
(firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum.
10.3.Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona
będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w
formularzu ofertowym. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
10.4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty o
którym mowa w Części III ust. 1 pkt 1.1.1. i 1.1.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
10.5.Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 10.1 powyżej, zostanie wybrana,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka
winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie
zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
11. Wymagania dotyczące wadium:
11.1.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
12. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.
12.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
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12.2.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.
13. Miejsce i termin składania ofert.
13.1.Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie Opolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, 49 – 330 Łosiów, ul. Główna 1, w terminie do
dnia 26.10.2017 r., do godziny 10:30.
13.2.Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została
złożona po terminie.
13.3.W przypadku ofert przesyłanych Zamawiającemu drogą pocztową/kurierską, jako termin
złożenia oferty Zamawiający przyjmie termin otrzymania przesyłki.
14. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.
14.1.Oferty zostaną otwarte w siedzibie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
Łosiowie, 49 – 330 Łosiów, ul. Główna 1, w sali nr 5 (parter) w dniu 26.10.2017 r., o godzinie
11:00.
15. Informacje o trybie otwarcia ofert.
15.1.Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 14. Otwarcie ofert
jest jawne.
15.2.Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.
15.3.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
15.3.1.kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
15.3.2.firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
15.3.3.ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
CZĘŚĆ II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.nie podlegają wykluczeniu - obligatoryjne przesłanki wykluczenia art. 24 ust. 1 pkt 13-23
ustawy Pzp oraz przesłanki fakultatywne wskazane przez Zamawiającego w ust 1.4.2 części II
SIWZ tj. art. 24 ust. 5 pkt 1 i art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu.
1.2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1.kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile to
wynika z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;
1.2.2.sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;
1.2.3.zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;
1.3.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
1.4.Przesłanki wykluczenia Wykonawców.
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1.4.1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23
ustawy Pzp.
1.4.2.Dodatkowo zamawiający wykluczy Wykonawcę:
a)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) 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);
b)który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
1.4.3.Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
1.4.4.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–
20 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1) i 2) ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
1.4.5.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na
podstawie ust 1.4.4.
1.4.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
1.5.Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.
1.5.1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
1.5.2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
1.5.3.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
1.5.4.Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
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wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 13-22 ustawy Pzp.
1.5.5.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie, na druku zgodnym w
treści ze wzorem nr 2 i 3 do SIWZ.
1.5.6.Zobowiązania podmiotu trzeciego Wykonawca jest zobowiązany złożyć w oryginale.
1.6. Procedura odwrócona.
1.6.1.Wybór Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nastąpi
w oparciu o art. 24 aa ustawy Pzp.:
a) 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;
b) Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia
(art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w Części V SIWZ, po czym
dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne,
a następnie żąda przedłożenia dokumentów, (o których mowa w Części III SIWZ).
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie wykaże spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, podlegać będzie
wykluczeniu z udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ustawy Pzp.
CZĘŚĆ
III.
WYKAZ
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW,
POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIENIE
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
1. Do oferty - wzór określony w Załączniku Nr 1 do SIWZ, każdy Wykonawca musi dołączyć
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca:
1.1.1.spełniania warunki udziału w postępowaniu - wzór określony w załączniku nr 2 do
SIWZ.
1.1.2.nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 2 – wzór
określony w załączniku nr 3 do SIWZ.
1.2.Informacje zawarte w oświadczeniach mają potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych niniejszą SIWZ.
1.3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
którym mowa w ust 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
1.4.Zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
Podwykonawcach w oświadczeniu na druku zgodnym w treści ze wzorem określonym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
1.5.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania-w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu na druku zgodnym w treści ze wzorem w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ.
1.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
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najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;
2.Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
2.1.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
dotyczących firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie (art. 86 ust. 5
Pzp), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3.Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o którym mowa w Części III ust. 1 niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1
Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postepowaniu, brak podstaw do wykluczenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie
może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, Zamawiający może dopuścić
złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności spełniania warunków udziału w postepowaniu lub
braku podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
CZĘŚĆ IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY.
1.Cena powinna być podana:
a) cyfrowo i słownie w złotych polskich,
b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj. cena brutto.
2.Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia,
wynikające z opisu przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
postanowień projektu umowy oraz ewentualnych informacji i wyjaśnień uzyskanych od
Zamawiającego.
4.Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami ustawy o podatku od towarów i
usług z 11.03.2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 710 z późn.zm.).
5.Wszystkie rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym za realizację przedmiotu
zamówienia, dokonywane będą w PLN.
6.Zaoferowaną cenę należy przedstawić w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz oferty.
Stanowić ona będzie podstawę do obliczenia punktacji ofert w kryterium „cena”.
7.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
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podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
8.Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, którzy nie mają obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług,
dla zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, uwzględniają w
cenie oferty podatek, który ma obowiązek zapłacić Zamawiający.
9. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w
szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy,
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny
nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
10. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 9,
chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.
11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
Wykonawcy.
CZĘŚĆ
V.
KRYTERIA
OCENY
OFERT
I
WYBÓR
OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
1.1.Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, która uzyska największą
liczbę punktów obliczoną jako sumę punktów uzyskanych w kryterium „Cena”, „Gwarancja”,
i „Czas rozpoczęcia naprawy od chwili zgłoszenia usterki”.
1.2 Zamawiający jako najkorzystniejszą uzna ofertę Wykonawcy, która będzie przedstawiać
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SIWZ wyliczonych
zgodnie ze wzorem:
S (suma ilości punktów przyznanych badanej ofercie) = C (uzyskana ilość punktów w
kryterium „CENA”) + G (uzyskana ilość punktów w kryterium „GWARANCJA”) + N
10

(uzyskana ilość punktów w kryterium „CZAS ROZPOCZĘCIA NAPRAWY OD CHWILI
ZGŁOSZENIA USTERKI”
kryterium „CENA” – waga 60%
kryterium „GAWRANCJA” – waga 30%
kryterium „CZAS ROZPOCZĘCIA NAPRAWY OD CHWILI ZGŁOSZENIA
USTERKI” – waga 10%.
1.3.W kryterium „CENA” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt. Najwyższą ilość
punktów uzyska oferta zawierająca najniższą cenę, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.
Zamawiający przyjmie do obliczeń cenę oferty podaną w Formularzu oferty. Liczba punktów
dla poszczególnych ofert zostanie wyliczona według następującego wzoru:
C (uzyskana ilość punktów w kryterium „CENA”) = Cn (najniższa cena spośród ofert
podlegających ocenie/ Cb (cena badanej oferty) x 60 pkt
1.4.W kryterium „GWARANCJA” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 30 pkt. Punkty
za kryterium „GWARANCJA” zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia
dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny
poszczególnych ofert w kryterium „GWARANCJA” stosując poniższe zasady:
• Gwarancja na bezawaryjne działanie – max 30 pkt – przy czym:
- 24 miesiące – 10 pkt
- 36 miesięcy – 20 pkt
- 48 miesięcy – 30 pkt
Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. Wykonawca oferowany
okres gwarancji zobowiązany jest wpisać w formularzu oferty. Oferta Wykonawcy, który nie
wpisze okresu gwarancji lub zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 jako oferta, której treść nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Za okres gwarancji powyżej 48 miesięcy Wykonawca nie otrzyma większej liczby punktów w
powyższym kryterium.
1.5.W kryterium „CZAS ROZPOCZĘCIA NAPRAWY OD CHWILI ZGŁOSZENIA
USTERKI” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt. Punkty za kryterium „CZAS
ROZPOCZĘCIA NAPRAWY OD CHWILI ZGŁOSZENIA USTERKI” zostaną
przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego czasu rozpoczęcia naprawy od
chwili zgłoszenia usterki zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych
ofert w kryterium „CZAS ROZPOCZĘCIA NAPRAWY OD CHWILI ZGŁOSZENIA
USTERKI” stosując poniższe zasady:
• Czas rozpoczęcia naprawy od chwili zgłoszenia usterki – max 10 pkt – przy czym:
- 72 godziny – 1 pkt
- 48 godzin – 5 pkt
- 24 godzin – 10 pkt
Zaoferowany czas rozpoczęcia naprawy od chwili zgłoszenia usterki nie może być dłuższy niż 72
godziny. Wykonawca oferowany czas rozpoczęcia naprawy od chwili zgłoszenia usterki
zobowiązany jest wpisać w formularzu oferty. Oferta Wykonawcy, który nie wpisze czasu
rozpoczęcia naprawy od chwili zgłoszenia usterki lub zaoferuje czas rozpoczęcia naprawy od
chwili zgłoszenia usterki dłuższy niż 72 godziny zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 2 jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Za czas rozpoczęcia naprawy od chwili zgłoszenia usterki krótszy niż 24 godziny Wykonawca nie
otrzyma większej liczby punktów w powyższym kryterium.
1.6.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały
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złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
CZĘŚĆ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1.1.Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp., braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
1.2.W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp., informacja, o której mowa
w ust. 1 pkt 1.1 ppkt 2), zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione
przez Wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.
1.3.Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust.1 pkt 1.1 na stronie
internetowej www.bip.oodr.pl
1.4. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na
wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
2.1.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Unieważnienie postępowania.
3.1.Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust.1 ustawy
Pzp.
3.2.O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu do składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert.
3.3.W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania zamawiający poda przyczyny faktyczne
i prawne unieważnienia.
4. Udzielenie zamówienia.
4.1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
4.2.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10
dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.
4.3.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
tych terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę lub gdy upłynął termin do wniesienia odwołania
na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego
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wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące
postępowanie odwoławcze.
4.4.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o którym mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp.
4.5.Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust 3a i 29 ust 4 ustawy Pzp.
4.6.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
CZĘŚĆ VII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH
PODCZAS
POSTĘPOWANIA
O
UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
1.Środki ochrony prawnej przysługują w okolicznościach i na zasadach określonych w dziale
VI ustawy Pzp.
2.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 ustawy Pzp.
3.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
4.Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu,
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego,
5) opisu przedmiotu zamówienia,
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
6.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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.
7.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8.Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
9.Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
10.Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym),
jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
11.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
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Załącznik A
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego – wolnego od wad, fabrycznie nowego kombajnu
zbożowego o parametrach nie gorszych niż:

9.

Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne
Silnik – typu Common Rail o mocy od 155 KM do 205 KM, poj 6,6 l – 7,2 l
Zgodność z normą emisji spalin TIER/4A poziom 3B
Zbiornik paliwa o pojemności 280 l - 400 l
Przekładnia hydrostatyczna, skrzynia biegów 3 biegowa, stała oś kierowania
Heder zbożowy o szerokości koszenia 3,6-4,2 m, elektrohydrauliczna regulacja automatyczna
nagarniacza, szybka regulacja nachylenia palców nagarniacza, kosa zapasowa i przykręcane
zapasowe nożyki kosy, przenośnik ślimakowy z chowanymi palcami na szerokości całej kosy,
szybkozłącze
Wzmocnienie napędu hederu
Zdalne utrzymanie wysokości ścierniska, utrzymanie pozycji „pływającej” hederu,
Podnośnik pochyły z 2-3 siłownikami, odwracanie kierunku pracy hederu, rewers
hydrauliczny przenośnika pochyłego i jedno złącze do podłączenia hederu min. jedno
hydrauliczne i jedno elektryczne
Kabina Operatora:

10.

 Fotel operatora z amortyzacją pneumatyczną
 Fotel instruktora
 Klimatyzacja z ogrzewaniem
 Przenośna chłodziarka
 Radio
 Zdalne włączanie młocarni, hederu, rozładunku ziarna
 Obracane schodki wejściowe
 Komputer z monitorem określający parametry pracy kombajnu
 Lusterka zbliżeniowe prawego obrysu
Bęben układu młócącego:

11.
12.

 Szerokość 1,0 – 1,1 m
 Średnica powyżej 0,44 m
 Liczba listew 6-8 szt.
 Zakres obrotów 400-1500 obr/min
Odrzutnik słomy
Dodatkowy bęben separujący

13.

Liczba wytrząsaczy słomy – 4

14.
15.
16.

Kosz sitowy stały z sitem wstępnym o powierzchni sit 2,9 – 3,5 m2
Czujnik niedomłotów, system zawracania do bębna niedomłotów
Dmuchawa promieniowa , zmiana liczby obr. dmuchawy elektryczna

17.

Powrót zgonin widoczny z kabiny, system zawracania do bębna niedomłotów

18.
19.

Wysokowydajny przenośnik ziarna ze wzmocnionym łańcuchem oraz łopatkami
Zbiornik ziarna o pojemności co najmniej 4200 l

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
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20.

Przenośnik rozładunkowy:

21.
22.
23.
24.
25.
26.

 Prędkość rozładunku 51-72 l/s
 Kąt obrotu 90°-101°
 Drzwiczki pobierania ziarna
 Ślimak rozładowczy
Rozdrabniacz tylni słomy z mechaniczną regulacją promienia rozrzutu
Stół do rzepaku z dwoma kosami bocznymi o napędzie mechanicznym
Wózek do hederu dwuosiowy, trzykołowy
Tylny zaczep transportowy stały, ręczny
Koła przednie 620/75 R26, koła tylne nie mniejsze niż 14,5-75 R20
Nakładka na rurę rozładunkową umożliwiająca podczepienie rękawa do napełniania worków
ziarnem z poletek doświadczalnych (50 l)
Rękaw rozładunkowy do napełniania worków sięgający na wysokość 80 cm od powierzchni
podłoża
Warunki gwarancji i serwisu:

27.
28.

29.
30.
31.
32.

33.

 serwis gwarancyjny minimum 24 miesiące,
 serwis pogwarancyjny,
 serwis powinien znajdować się nie dalej niż 80 km od siedziby Zamawiającego,
 czas rozpoczęcia naprawy od chwili zgłoszenia usterki nie dłuższy niż 72 godziny
Oświadczenie że sprzedawca jest autoryzowanym dealerem oferowanego produktu i
zapewnia zaplecze serwisowe
Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi dla pracowników, zorganizowane w
siedzibie właściwej dla Zamawiającego, w uzgodnionym terminie jednak nie później niż 7 dni
od dostarczenia maszyny.
Uruchomienie kombajnu w warunkach polowych – czerwiec/lipiec 2018
Spełnia wymogi wynikające z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., nr 32, poz. 305 ) oraz w ustawie z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)
Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2017
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FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

(Pieczęć nagłówkowa wykonawcy)
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Łosiowie
49 – 330 Łosiów, ul. Główna 1.
(Nazwa i adres Zamawiającego)

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa kombajnu zbożowego dla OODR” postępowanie
nr DZP/ZP/4/17
MY, NIŻEJ PODPISANI
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) i dokładny adres wykonawcy/wykonawców; w przypadku składania oferty
wspólnej - nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)
OFERUJEMY wykonanie zamówienia:
1. Dostawa jednego kombajnu zbożowego o parametrach wskazanych w załączniku nr
1A do oferty,
za cenę brutto: ….............................................. zł
(słownie:................................................................................................................................)
2. Udzielamy:………. (słownie:…………….) miesięcy gwarancji na bezawaryjne działanie.
3. Oferujemy rozpoczęcie naprawy w ciągu: ………(słownie:…………….) godzin od chwili
zgłoszenia usterki.
3.Oświadczamy, że:
a) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia zgodnie ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załączonym do niej projektem umowy;
b) zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag, a
przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na określonych w niej warunkach przez
zamawiającego, w miejscu i terminie zaproponowanym przez zamawiającego
c) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty,
kalkulacji ceny, oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić
w trakcie realizacji zamówienia;
d) jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
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e) Oświadczamy, że: zamówienie wykonamy samodzielnie / następującą część zamówienia
zamierzamy powierzyć podwykonawcom* (*właściwe zaznaczyć).
Lp.

Zakres - opis części zamówienia, której
wykonanie Wykonawca powierzony
podwykonawcom

Wskazać
firmę podwykonawcy

1.

UWAGA! W przypadku nie wypełnienia powyższego punktu zamawiający przyjmie, że wykonawca zamierza wykonać
zamówienie samodzielnie.

4.Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
nr faksu …………………………….

adres e-mail:..........................................................

…………………………………………………
(podpis wykonawcy)
Miejscowość ........................ dnia ....................
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FORMULARZ OCENY - ZAŁĄCZNIK NR 1A do oferty
OFERUJEMY DOSTAWĘ jednego kombajnu zbożowego, o następujących
parametrach:
Lp.

Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry
techniczne

Parametry oferowane
przez Wykonawcę
Spełnia*)

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Silnik – typu Common Rail o mocy od 155 KM do 205 KM, poj
6,6 l – 7,2 l
Zgodność z normą emisji spalin TIER/4A poziom 3B
Zbiornik paliwa o pojemności 280 l - 400 l
Przekładnia hydrostatyczna, skrzynia biegów 3 biegowa, stała oś
kierowania
Heder zbożowy o szerokości koszenia 3,6-4,2 m,
elektrohydrauliczna regulacja automatyczna nagarniacza, szybka
regulacja nachylenia palców nagarniacza, kosa zapasowa i
przykręcane zapasowe nożyki kosy, przenośnik ślimakowy z
chowanymi palcami na szerokości całej kosy, szybkozłącze
Wzmocnienie napędu hederu
Zdalne utrzymanie wysokości ścierniska, utrzymanie pozycji
„pływającej” hederu,
Podnośnik pochyły z 2-3 siłownikami, odwracanie kierunku pracy
hederu, rewers hydrauliczny przenośnika pochyłego i jedno złącze
do podłączenia hederu min. jedno hydrauliczne i jedno elektryczne
Kabina Operatora:
9.1.Fotel operatora z amortyzacją pneumatyczną
9.2.Fotel instruktora
9.3.Klimatyzacja z ogrzewaniem
9.4.Przenośna chłodziarka
9.5.Radio
9.6.Zdalne włączanie młocarni, hederu, rozładunku ziarna
9.7.Obracane schodki wejściowe
9.8.Komputer z monitorem określający parametry pracy
kombajnu
9.9.Lusterka zbliżeniowe prawego obrysu

10.

Bęben układu młócącego:
10.1.Szerokość 1,0 – 1,1 m
10.2.Średnica powyżej 0,44 m
10.3.Liczba listew 6-8 szt.
10.4.Zakres obrotów 400-1500 obr/min

11.
12.

Odrzutnik słomy
Dodatkowy bęben separujący

13.

Liczba wytrząsaczy słomy – 4

14.
15.

Kosz sitowy stały z sitem wstępnym o powierzchni sit 2,9 – 3,5 m2
Czujnik niedomłotów, system zawracania do bębna niedomłotów
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16.
17.
18.
19.
20.

Dmuchawa promieniowa , zmiana liczby obr. dmuchawy
elektryczna
Powrót zgonin widoczny z kabiny, system zawracania do bębna
niedomłotów
Wysokowydajny przenośnik ziarna ze wzmocnionym łańcuchem
oraz łopatkami
Zbiornik ziarna o pojemności co najmniej 4200 l
Przenośnik rozładunkowy:
20.1.Prędkość rozładunku 51-72 l/s
20.2.Kąt obrotu 90°-101°
20.3.Drzwiczki pobierania ziarna
20.4.Ślimak rozładowczy

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

Rozdrabniacz tylni słomy z mechaniczną regulacją promienia
rozrzutu
Stół do rzepaku z dwoma kosami bocznymi o napędzie
mechanicznym
Wózek do hederu dwuosiowy, trzykołowy
Tylny zaczep transportowy stały, ręczny
Koła przednie 620/75 R26, koła tylne nie mniejsze niż 14,5-75
R20
Nakładka na rurę rozładunkową umożliwiająca podczepienie
rękawa do napełniania worków ziarnem z poletek
doświadczalnych (50 l)
Rękaw rozładunkowy do napełniania worków sięgający na
wysokość 80 cm od powierzchni podłoża
Warunki gwarancji i serwisu:
28.1.Serwis gwarancyjny minimum 24 miesiące,
28.2.Serwis pogwarancyjny,
28.3.Serwis powinien znajdować się nie dalej niż 80 km
od siedziby Zamawiającego,
28.4.Czas rozpoczęcia naprawy od chwili zgłoszenia
usterki nie dłuższy niż 72 godziny

29.

Oświadczenie że sprzedawca jest autoryzowanym dealerem
oferowanego produktu i zapewnia zaplecze serwisowe

30.

Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi dla
pracowników, zorganizowane w siedzibie właściwej dla
Zamawiającego, w uzgodnionym terminie jednak nie później niż 7
dni od dostarczenia maszyny.

31.

Uruchomienie kombajnu w warunkach polowych –
czerwiec/lipiec 2018
Spełnia wymogi wynikające z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., nr 32, poz. 305 ) oraz w
ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.
Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)
Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2017

32.

33.
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*Oferowane przez Wykonawcę parametry nie mogą być, pod rygorem odrzucenia oferty, sprzeczne ani mniej
korzystne od wymagań minimalnych określonych przez Zamawiającego. W sytuacji, gdy oferowane parametry są
identyczne jak minimalne wymagane przez Zamawiającego należy w kolumnie „Parametry oferowane przez
Wykonawcę” wpisać „Spełnia” w przypadku innych parametrów należy podać ich wielkość i opisać.

Powyższe parametry spełnia kombajn zbożowy:
marki.............................................
typ…………………………………..
rok produkcji......................................................
który oferujemy za cenę wskazaną w formularzu ofertowym.
Miejscowość...............................dnia.....................

……………………………………………………
(podpis wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 2
pieczęć nagłówkowa wykonawcy
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Łosiowie
49 – 330 Łosiów, ul. Główna 1.
(Nazwa i adres Zamawiającego)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE SPEŁANIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa kombajnu zbożowego dla
OODR”, postępowanie nr DZP/ZP/4/17, reprezentując:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(należy wpisać nazwę wykonawcy)
I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
określone w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie
z art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.
U. z 2017 r., poz. 1579)
...................... (miejscowość), dnia ................... r,
…………………………………..…………
(podpis)
II. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu polegam na zasobach
następującego/ych
podmiotu/ów:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………
………………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
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Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
......................(miejscowość), dnia .................... r,

……………………………………
(podpis)
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ZAŁĄCZNIK NR 3
pieczęć nagłówkowa wykonawcy
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Łosiowie
49 – 330 Łosiów, ul. Główna 1.
(Nazwa i adres Zamawiającego)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
DOTYCZACE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA WYKONAWCY
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa kombajnu zbożowego dla
OODR”, postępowanie nr DZP/ZP/4/17, reprezentując:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(należy wpisać nazwę wykonawcy)
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że:
1. Jest mi (nam) znana treść art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1579).
2. Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na
podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1579).
3. Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na
podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1579).
......................(miejscowość), dnia .................... r,
…………………………………..…………
(podpis)
4. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie
art. ………..ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

......................(miejscowość), dnia .................... r, …………………………………..…………
(podpis)
II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu,
tj.:
............................................………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
......................(miejscowość), dnia .................... r, …………………………………..…………
(podpis)
III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDACEGO
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,
że
następujący/e
podmiot/y,
będący/e
podwykonawcą/ami:
………………………………………...........................................................................................
.......................................................................................................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL. KRS/CEiDG)
nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
......................(miejscowość), dnia .................... r, …………………………………..…………
(podpis)
IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

......................(miejscowość), dnia .................... r, …………………………………..…………
(podpis)
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ZAŁĄCZNIK NR 4
pieczęć nagłówkowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn „Dostawa
kombajnu zbożowego dla OODR”, postępowanie nr DZP/ZP/4/17, oświadczam, że:
nie należymy* / należymy* do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634),
razem z innym wykonawcą/wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
**
* niepotrzebne skreślić
** W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wraz ze złożeniem
oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
…...........................................
(miejscowość, data)
…....................................................
(imię i nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych)

Uwaga:
Zgodnie z art. 24. ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej.
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ZAŁĄCZNIK NR 5
UMOWA – PROJEKT
zawarta dnia ………………. w Łosiowie, pomiędzy:
Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, 49 – 330 Łosiów, ul. Główna 1,
reprezentowanym przez: …………………………………….
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
............................................................. , z siedzibą w ……………… zwanym dalej
„Wykonawcą”
Stosownie do wyniku postępowania o wyłonienie Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579) strony zawierają umowę o treści jak poniżej:
§1
Przedmiot umowy
1.Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego w Łosiowie, ul.
Główna 1, jednego fabrycznie nowego kombajnu zbożowego, marki ………….., model
……………, rok produkcji ..............., spełniających wymogi techniczne określone w
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
305 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.
U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), o parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku
A.
2. Wykonawca oświadcza, że kombajn zbożowy spełnia wymagania zawarte w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych,
oraz jest zgodny z ofertą Wykonawcy z dnia ……………………..
§2
Warunki dostawy
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kombajnu zbożowego w terminie do
dnia……..
2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z co najmniej dwudniowym
wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy pojazdu pocztą elektroniczna na adres:
…………… lub faksem na nr ……………………………….
3. Za termin realizacji umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego
potwierdzającego dostawę kombajnu zbożowego bez zastrzeżeń, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do umowy.
4. W czynnościach przekazania/odbioru kombajnu zbożowego wezmą udział osoby
upoważnione przez Strony. Wykaz osób upoważnionych do odbioru i podpisania protokołów
zdawczo-odbiorczych zostanie przekazany pisemnie (dopuszczalna droga emailem lub faxem),
przed ustalonym terminem dostawy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia najpóźniej w dniu dostawy kombajnu
zbożowego kompletnej dokumentacji sporządzonej w języku polskim, zawierającej:
1) Instrukcję obsługi,
2) Kartę gwarancyjną (wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju),
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3) Książkę przeglądów serwisowych.
6. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport kombajnu zbożowego do
Zamawiającego, jego załadunek i rozładunek oraz ubezpieczenie od ryzyka – w szczególności
utraty lub uszkodzenia kombajnu zbożowego.
7. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia kombajnu zbożowego przechodzi z
Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego oraz
dostarczeniu dokumentów, o których mowa w ust. 5.
8. Wydanie i odbiór kombajnu zbożowego zostanie potwierdzony protokółem zdawczoodbiorczym. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego dla kombajnu zbożowego nastąpi po
stwierdzeniu przez Zamawiającego:
1) zgodności (kompletności dostawy) ze specyfikacją techniczną,
2) braku jakichkolwiek widocznych uszkodzeń kombajnu zbożowego,
3) dostarczenia dokumentów o których mowa w ust. 5.
9. Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do demonstrowania poszczególnych funkcji,
zapewnienia bezpośredniego dostępu do oznaczeń elementów oraz do udzielania wszelkich
wyjaśnień dotyczących kombajnu zbożowego w trakcie czynności odbioru.
10. W przypadku ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczony kombajn zbożowy nie spełnia
wymogów wynikających z umowy, Zamawiający może odmówić przyjęcia kombajnu, a
Wykonawca w terminie do 4 dni roboczych, licząc od dnia sporządzenia protokołu zdawczo –
odbiorczego wskazującego braki lub nieprawidłowości ujawnione podczas obioru,
zobowiązany jest do uzupełnienia lub dostarczenia nowego kombajnu – zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego.
§3
Warunki płatności
1.Za realizacje przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą przetargową Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie netto:....................... zł plus podatek VAT
……% w kwocie ……………zł co daje kwotę brutto: ……………… (słownie złotych:
.........................................................................................).
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 wyczerpuje wszystkie zobowiązania Zamawiającego
względem Wykonawcy, w tym koszty kombajnu oraz jego transportu do siedziby
Zamawiającego oraz rozładunku.
3. Faktura VAT zostanie wystawiona na kombajn zbożowy nie wcześniej, niż po dostarczeniu
kombajnu wraz z wymaganą dokumentacją oraz podpisaniu bez zastrzeżeń przez Wykonawcę
i Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego kombajnu.
4. Faktura VAT musi zawierać wskazanie Zamawiającego jako właściciela kombajnu oraz
wyszczególnienie wartości kombajnu.
5. Wykonawca wystawi fakturę VAT na: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie,
49 – 330 Łosiów, ul. Główna 1, NIP: 747 -10 – 02 – 433.
6. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni
od daty wpływu do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z podpisanymi
przez obydwie strony bez zastrzeżeń oryginałami protokołów zdawczo-odbiorczych oraz
potwierdzających dostarczenie dokumentów, o których mowa w §2 ust. 5.
7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji roszczeń z tytułu niniejszej Umowy na
osoby trzecie.

§4
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Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony kombajn zbożowy jest fabrycznie nowy, kompletny,
wolny od wad fizycznych i prawnych (zgodnie ze specyfikacją techniczną).
2. Wykonawca odpowiada z tytułu fabrycznej gwarancji udzielonej na okres………miesięcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do serwisowania przedmiotu umowy w okresie udzielonej
gwarancji. W czasie trwania gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów zgodnych z planem
serwisowym producenta kombajnu nie będą obciążały Zamawiającego.
4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w kombajnie Wykonawca zobowiązuje
się do rozpoczęcia ich usunięcia w czasie ……..godzin , licząc od przekazania Wykonawcy
pisemnej (dopuszczalna droga faksowa lub elektroniczna) reklamacji złożonej przez
Zamawiającego na adres wskazany w ust.12.
5.Maksymalny czas usunięcia wad o których mowa w ust. 4 nie może być dłuższy niż 24
godziny od chwili przystąpienia do ich usunięcia.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu usunięcia wad o którym mowa w ust.
5 na pisemny (dopuszczalna droga faksowa lub elektroniczna) wniosek Wykonawcy
zawierający informacje o przyczynie wady oraz ewentualny termin naprawy.
7. W przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 4 dni - w okresie żniwnym Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt kombajn zastępczy o parametrach technicznych
nie gorszych od określonych w §1 niniejszej umowy.
8. W razie wymiany części i elementów na nowe na skutek wystąpienia okoliczności opisanych
w ust. 4 okres gwarancji (na wymienione części i elementy) biegnie od dnia podpisania bez
uwag protokołu odbioru reklamowanej części i elementu. Stosowny zapis w tej kwestii winien
się znaleźć w książce gwarancyjnej pojazdu. Zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
9. Po dwukrotnej naprawie tej samej części zamiennej podzespołu, jeżeli nadal wykazują one
wady, Wykonawca wymieni je na nowe, wolne od wad, w terminie 7 dni roboczych, licząc od
dnia złożenia przez Zamawiającego trzeciej reklamacji.
10. W sprawach spornych wynikłych przy stwierdzaniu możliwości skorzystania z gwarancji,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania biegłego, który na podstawie ekspertyzy
wskaże przyczynę uszkodzenia. Wynik ekspertyzy wraz z uzasadnieniem będzie wiążący dla
Stron.
11. W przypadku, gdy z ekspertyzy, o której mowa w ust. 10, wynikać będzie, że Zamawiający
jest uprawniony do skorzystania z gwarancji, kosztami ekspertyzy zostanie obciążony
Wykonawca. W przypadku, gdy z ekspertyzy wynikać będzie, że uszkodzenia nie są objęte
gwarancją, kosztami ekspertyzy zostanie obciążony Zamawiający.
12. Reklamacje, Zamawiający składać będzie pisemnie (dopuszcza się drogę faksową lub
elektroniczną) w dni robocze (od poniedziałku do piątku), na adres …………, nr faksu ……
(określony w Ofercie Wykonawcy).
13. Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych odbywać się będzie w autoryzowanych
przez producenta pojazdów stacjach obsługi na terenie całego kraju. Punkty serwisu
gwarancyjnego i pogwarancyjnego pojazdu muszą być dostępne na terenie całej Polski, w tym
w co najmniej jeden punkt serwisowy oddalony nie więcej niż 80 km od siedziby
zamawiającego w Łosiowie, tj. mieszczący się ..................................................
14.Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego
w zakresie obsługi kombajnu zbożowego dla pracowników Zamawiającego, zorganizowanego
w siedzibie właściwej dla Zamawiającego, w uzgodnionym terminie jednak nie później niż 7
dni od odbioru protokólarnego ciągnika rolniczego.
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§5
Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, kary umowne
1.Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą
umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za
każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu niniejszej umowy;
b) 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za
każdą godzinę opóźnienia rozpoczęcia wymiany lub usunięcia wad, o których mowa w § 4 ust.
4 niniejszej umowy;
3.W przypadku odstąpienia od umowy z jednej ze stron, strona winna odstąpienia zapłaci
drugiej karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia
określonej w § 3 ust. 1 umowy.
4. Zamawiającemu, niezależnie od kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy przez Wykonawcę, przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5. Zamawiający ma prawo do potrącania należnych mu kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy.
§6
Siła wyższa
1. Niewykonanie w całości lub części zobowiązań stron wynikających z niniejszej umowy nie
może być wykorzystane wobec drugiej Strony do dochodzenia roszczeń, jeżeli przyczyną
niewykonania jest siła wyższa, pod warunkiem dostarczenia w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia
siły wyższej, przez Stronę dotkniętą jej wystąpieniem, dokumentu potwierdzającego zaistnienie
siły wyższej wystawionego przez właściwy organ administracji publicznej.
2. Przez „siłę wyższą” rozumie się zdarzenia niemożliwe do przewidzenia, na które Strony nie
mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski żywiołowe,
wojny, mobilizacje, zamknięcie granic uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub
części.
§7
Warunki zmiany umowy
1. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach: na skutek
wystąpienia siły wyższej terminy określone w niniejszej umowie zostaną przedłużone o czas
jej trwania.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają porozumienia Stron oraz zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Inne postanowienia
1. W przypadku kwestii nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć podczas realizacji umowy, Zamawiający i Wykonawca
zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. W sytuacji, gdy Strony umowy nie dojdą do
porozumienia bądź gdy ewentualnie zawarta ugoda nie zostanie wykonana przez Strony
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umowy, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik Nr 1 do umowy
Protokół zdawczo-odbiorczy
W ramach umowy ................................ zawartej w dniu .......................................... pomiędzy
Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, 49 – 330 Łosiów, ul. Główna 1, a
...................................................................................................................................................
dostarczono kombajn zbożowy marki...................................................
typ…………………..rok produkcji ........................,
Strony potwierdzają:
1) kompletność i zgodność dostawy ze specyfikacją techniczną parametrów funkcjonalno technicznych oraz indywidualnego wyposażenia,
2) brak jakichkolwiek widocznych uszkodzeń kombajnu zbożowego,
3) prawidłowość funkcjonowania kombajnu zbożowego,
4) dostarczenie dokumentów, o których mowa w §2 ust. 5 umowy.
Zamawiający w dniu …................... przyjmuje wyżej wskazany kombajn zbożowy bez
zastrzeżeń.

...........................................................
podpis oraz pieczęć
WYKONAWCY

....................................................
podpis oraz pieczęć
ZAMAWIAJĄCEGO
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