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I. Informacje ogólne
1.1. Zamawiający:

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego

15 - 566 Białystok, ul. Ks. St. Suchowolca 26 reprezentowany przez Dyrektora –
mgr inż. Wiesława Joszczyka
1.2. Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone zostało:
•

w Biuletynie Zamówień Publicznych

•

Na stronie internetowej zamawiającego www.zsrckp.pl

•

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły

1.3.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona została na stronie
internetowej www.zsrckp.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.
1.4. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą
specyfikację wraz z załącznikami.
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony zgodnie z art. 10.
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,
poz. 907 z późn. zm.), przy wartości zamówień mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane.
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2015 r. ,poz. 2254)
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r., w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
(Dz. U. z dnia 29 grudnia 2015r. poz. 2263)
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5. W sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo zamówień publicznych, stosuje się także
przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego pługa zawieszanego

obracalnego dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
w Białymstoku” szczegółowe wymagane dane techniczne opisane w załączniku nr 1
do SIWZ.
2.

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Pług zawieszany obracalny
- pług fabrycznie nowy, rok produkcji 2016
- zabezpieczenie „non-stop” (resorowe)
- głowica min. 200 KM
- koło kopiujące z amortyzatorem
- okres gwarancji udzielony przez Sprzedawcę na pług zawieszany, obracalny
minimum 24 m-ce,
-

wymagane naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowiązany do zapewnienia serwisu gwarancyjnego autoryzowanego przez
producenta dla oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. zapewnienia usług
serwisowych i oryginalnych części dla dostarczonego przedmiotu zamówienia.

- koszt dostawy pokrywa Sprzedawca,
UWAGA:
Ilekroć w dokumentacji przetargowej, w tym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą
jest umieszczone słowo „lub równoważne", tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą
posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane
w dokumentacji.
6. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16110000-9
IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
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V. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VI. Termin wykonania zamówienia
Termin dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni roboczych, licząc od dnia
podpisania umowy.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych i którzy wykażą
ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem
zamieszczonym w SIWZ oraz niepodlegający wykluczeniu z postępowania z powodu
niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień
publicznych.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający odstępuje od dokonywania opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny na podstawie
złożonego oświadczenia,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający odstępuje od dokonywania opisu
sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia,
c) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający odstępuje
od dokonywania opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia
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VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania
1.

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga złożenia wraz z formularzem ofertowym, stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ, następujących oświadczeń i dokumentów:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, załącznik nr 2 do SIWZ,

2.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający żąda załączenia do oferty niżej wymienionych dokumentów:

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 3
do SIWZ oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo
informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, na podstawie art. 24
ust. 2 pkt. 5 Ustawy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr la do SIWZ.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy — wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
d) 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
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
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na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.
3 ustawy — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
3.

Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków
udziału w postępowaniu, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

5.

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

6.

Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji
(dokumentów, załączników, oświadczeń) mających wpływ lub mogące mieć wpływ na
wynik

prowadzonego

postępowania,

powoduje

wykluczenie

Wykonawcy

z postępowania na każdym jego etapie, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 Ustawy.
7.

Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie przeprowadzona przez komisję
przetargową na podstawie wymaganych dokumentów. Zamawiający oceni spełnienie
warunków w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie „spełnia",
„nie spełnia".

8.

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają
określonym wymaganiom:

9.

Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty,
na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony
i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa należy zabezpieczyć
w sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści np. poprzez zastosowanie
nieprzejrzystej folii.
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Niedochowanie należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu
zachowania poufności informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz
brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje
jawnością całej oferty.
Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości
podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach
a. Inne dokumenty:
-załącznik 1 do SIWZ - podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikiem z
wykorzystaniem wzoru .
Powyższe dokumenty powinny zostać złożone w postaci oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Jeżeli

wykonawca

ma

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument
lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Jeżeli w kraju pochodzenia
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie

złożone

przed

notariuszem,

właściwym

organem

sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
11. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie
tych warunków oraz dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania.
b) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
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c) Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
d) Pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej musi znajdować się w ofercie wspólnej
wykonawców.
e) Zamawiający

przekazuje

wszelkie

informacje

i

oświadczenia

związane

z postępowaniem wyłącznie ustanowionemu pełnomocnikowi wykonawców oraz
wyłącznie z nim prowadzi korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem.
f) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.
g) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
-

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych powinno być złożone jedno
w imieniu wszystkich Wykonawców;

-

dokumenty

wymienione

potwierdzające

spełnienie

warunków

udziału

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień
publicznych mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia składa dowolny Wykonawca/dowolni Wykonawcy
wykazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną
ofertę.
h) oświadczenia i dokumenty świadczące o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo
zamówień publicznych składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy
o udzielenie przedmiotowego zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu łączącą
Wykonawców umowę regulującą współpracę Wykonawców, która powinna zawierać
co najmniej:
-

zobowiązanie

do

realizacji

wspólnego

przedsięwzięcia

gospodarczego

obejmującego swoim zakresem realizację całości przedmiotu zamówienia, za które
wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność
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określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy wraz ze wskazaniem osób

-

odpowiedzialnych za koordynację poszczególnego zakresu zamówienia,
-

sposób i zasady wzajemnego rozliczenia za wykonany zakres zamówienia,

-

czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący
realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.
2. Wszelkie informacje w sprawie zamówienia można uzyskać:
•

w siedzibie zamawiającego (w godzinach urzędowania 7:00 – 15:00, poniedziałek piątek),

•

telefonicznie pod numerem 85 741 10 75 (w godzinach urzędowania),

•

za pomocą faksu - pod numerem 85 741 15 96,

3. Osobą upoważnioną przez zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami oraz
udzielania wszelkich wyjaśnień jest: Jan Gromko - tel. 85 741 10 75 w. 12
4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej.
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone
w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu ich składania.
6. Fakt otrzymania oświadczeń, zawiadomień i wniosków przesłanych faksem należy
niezwłocznie potwierdzić tą samą drogą.
X. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1. Wyjaśnienie treści SIWZ są formułowane na piśmie, na wniosek (zapytanie)
Wykonawcy.
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
a. na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

9

b.

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpatrzenia.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej bez ujawniania źródła zapytania.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieści ją na stronie
internetowej, na której udostępnił SIWZ. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią
SIWZ.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faksem jedynie następujących
wniosków i informacji:
•

wniosek (zapytanie) do SIWZ,

•

odpowiedzi na pytania lub modyfikacje SIWZ (dotyczy tych Wykonawców,
którym na ich wniosek była przekazana SIWZ),

•

informacji o wyborze oferty/ odrzuceniu/ wykluczeniu

7. Fakt otrzymania oświadczeń, zawiadomień i wniosków przesłanych faksem należy
niezwłocznie potwierdzić tą samą drogą.
XI. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
XII. Termin związania ofertą
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składnia ofert.
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1. 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.
XIII. Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Oferta musi zawierać:
a.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy

b.

Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. VIII niniejszej SIWZ

2. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Wykonawca sporządza ofertę, pod rygorem nieważności, w języku polskim.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
6. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.
7. Oferta winna być sporządzona nieścieralnym atramentem lub tuszem, napisana ręcznie,
na maszynie lub w formie wydruku komputerowego.
8. Zaleca się, by wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VIII
SIWZ były złożone w określonej tam kolejności.
9. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane.
10. Wymaga się, by oferta wraz z załącznikami (oświadczenia i dokumenty) była podpisana
przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania
zobowiązań w imieniu Oferenta, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta
(w tym przypadku upoważnienie do reprezentowania Oferenta musi być dołączone do
oferty). Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii - poświadczenie,
oprócz adnotacji: „za zgodność z oryginałem", musi być opatrzone imienną pieczątką i
podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.
11. Miejsca oferty, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być
parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejscem składania ofert jest: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Praktycznego

pok.

nr 17

(sekretariat),

15-566 Białystok
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ul.

Ks.

St.

Suchowolca

26,

2. Zamawiający otrzyma oferty nie później niż 29.04.2016 roku do godziny 9:00
Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres:
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Ks. St. Suchowolca 26, 15-566 Białystok
3. Oznakowanie koperty:
Wykonawca:
(nazwa i adres Wykonawcy)
Zamawiający:
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego,
ul. Ks. St. Suchowolca 26,15-566 Białystok.
Oferta w przetargu nieograniczonym na: „Zakup i dostawa nowego pługa
zawieszanego, obracalnego dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Praktycznego w Białymstoku" z dodatkowym dopiskiem „Nie otwierać przed
29.04.2016 roku godz. 10:00".
4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
5. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu określonym w ogłoszeniu; tj.
29.04.2016 roku godz.10:00 w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Praktycznego (pokój nr 17), 15-566 Białystok, ul. Ks. St. Suchowolca 26
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
7. Otwarcie ofert jest jawne.
8.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy i adresy Oferentów oraz ceny
oferty.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny
1.

Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia za załączonym do
SIWZ formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2.

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, w tym koszt pługa zawieszanego obracalnego, koszty dostawy,
gwarancji itp. zgodnie z wymaganiami w pkt. III SIWZ.
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3.

Wszystkie wartości określone w ofercie, winny być określone do dwóch miejsc po
przecinku.

4.

Cenę oferty należy przygotować z odpowiednią stawką podatku VAT, określoną
w odrębnych przepisach.

5. Każdy z Wykonawców przystępujący do wyceny przedmiotu zamówienia, może tej
wyceny dokonać w oparciu o własne kalkulacje wynikające z doświadczeń przy
wykonywaniu podobnych dostaw mając na względzie wymagania zawarte
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Elementy składowe ceny wyszczególnione w formularzu cenowym powinny zawierać
w sobie wszystkie koszty związane z wykonaniem oraz ewentualne upusty oferowane
przez Wykonawcę.
7.

Zamawiający odrzuci ofertę, gdy stwierdzi, że zaoferowany przez Sprzedawcę
pług zawieszany obracalny nie posiada parametrów technicznych bądź wymagań
określonych w pkt. III SIWZ oraz w załączniku Nr 1 w części parametry
wymagane

8. Zamawiający poprawia w ofercie i niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona:
a. oczywiste omyłki pisarskie,
b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
9. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny w następujący sposób:
a. przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej obliczenia,
b. jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za
prawidłową cenę podaną liczbą
XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Oceny oferty będzie dokonywać komisja przetargowa.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena.
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4. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.
5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych wraz
z ofertą dokumentów i oświadczeń wymaganych w pkt. VIII SIWZ.
6. Zamawiający porówna jedynie te oferty, które zostaną określone, jako zgodne
z warunkami udziału w postępowaniu i wymaganiami pkt. VII SIWZ.
7. Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach określonych w art. 89 ustawy.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców do
uzupełnienia dokumentów.
9. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający zgodnie
z art. 91 ust. 5 ustawy wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Zgodnie z art. 91 ust.
6 ustawy. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
10. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie.
XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed upływem określonego
przez

Zamawiającego

okresu

ważności

oferty,

Zamawiający

powiadomi,

Wykonawców, którzy złożyli oferty w zakresie podanym w art. 92 ust. 1. ustawy Pzp.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza
informację, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1, również na stronie internetowej
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą jest obowiązany do
zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
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o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w
sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
4. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający wybierze
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Wzór umowy stanowi załącznik 4 i 4a do SIWZ do niniejszej SIWZ. W jej treści,
która nie podlega negocjacjom, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki
realizacji zamówienia.
6. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zakazuje
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy.
XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy
jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
3% ceny ofertowej brutto
3. Zabezpieczenie może być wniesione w formach przewidzianych w art. 148, ust.1 ustawy Pzp
4. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formach przewidzianych w art. 148, ust. 2 ustawy Pzp
5. Po wykonaniu przedmiotu umowy 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania
przedmiotu umowy będzie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni. Pozostałe 30% kwoty
zabezpieczenia będzie zatrzymane z tytułu rękojmi obejmującej okres od dnia odbioru do
ustalonego terminu gwarancji. Po tym okresie, w ciągu 15 dni kwota ta będzie zwrócona
Wykonawcy.
6. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w pieniądzu,
Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, jednak zostanie pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy
7. W przypadku ofert składanych wspólnie zabezpieczenie wniesione w formach przewidzianych
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w art. 148, ust. 1, pkt. 2, 3, 4, 5 musi jasno stwierdzać, że zabezpiecza umowę zawartą
z Zamawiającym przez podmioty składające ofertę wspólną (przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego)
8. Zamawiający informuje, iż w przypadku zabezpieczeń w formie poręczeń lub gwarancji
muszą one zawierać:
a) Oświadczenie

poręczyciela

lub

gwaranta,

występującego,

jako

główny

dłużnik

Zamawiającego w imieniu Wykonawcy, o zapłacie kwoty poręczonej lub gwarantowanej,
stanowiącej zabezpieczenie wykonania, bezspornie i niezwłocznie, po otrzymaniu pierwszego
wezwania na piśmie od Zamawiającego
b) postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków Umowy,
które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tego Umowy lub w jakichkolwiek
dokumentach kontraktowych, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym
a Wykonawcą, nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej
z niniejszej gwarancji
c) oświadczenie, że zrzeka się obowiązku powiadomienia go o takiej zmianie, uzupełnieniu czy
modyfikacji

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego, określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
XX. Informacje uzupełniające
1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ przeznaczone są wyłącznie
w celu przygotowania oferty.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie
w przypadkach określonych w art. 93 ustawy PZP. O fakcie unieważnienia
postępowania zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących w nim
udział.
3. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo
zmiany lub uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie,
przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,

16

informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie
dla nich wiążąca.

XXI. Wykaz załączników
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy zawierający szczegółowe parametry techniczne pługa
zawieszanego obracalnego
Załącznik nr 1a - Informacja dotycząca przynależności do danej grupy kapitałowej
Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22
Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 24
Załącznik nr 4 - Projekt umowy
Załącznik nr 5 - Oświadczenie art. 8 ust. 3
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Zał. Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY w trybie przetargu nieograniczonego
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa ...........................................................................................................................
Siedziba ..........................................................................................................................
Nr telefonu ......................................................................................................................
Nr telefonu ......................... …………………………………………………………….
Nr faksu

....................... …………………………………………………………….

Nr NIP .............................. ……………………………………………………………..
Nr REGON ...................... ………………………………………………………………..
Dane dotyczące Zamawiającego:
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Ks. St. Suchowolca 26, 15-566 Białystok, NIP 966-07-87-229
Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Zakup z dostawą nowego pługa zawieszanego obracalnego dla Zespołu Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku"
My, niżej podpisani ............................................................................................................. ……
działający w imieniu i na rzecz ……………………………………………………..………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
(należy podać pełną nazwę Wykonawcy oraz adres ) zgodnie z wymaganiami określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferujemy wykonanie zadania pn. „Zakup
z dostawą nowego pługa zawieszanego obracalnego dla Zespołu Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku".
Całkowitą oferowana cena netto…………………… (słownie zł.: .......................... …)
podatek VAT, wynosi………% , t.j. …….zł. (słownie zł:………………………….....)
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Brutto wyniesie ……………………zł (słownie zł:………………………………………)
wg poniższego zestawienia
Proponujemy nowy pług zawieszany obracalny o danych technicznych:
a) typ…………………………………….
b) model ………………………………..
c) rok produkcji ................................. ……..
W załączeniu przekazujemy szczegółowe dane techniczne pługa zawieszanego obracalnego
Parametry Wymagane

Parametry Oferowane

Nowy pług zawieszany obracalny
- fabrycznie nowy – rok produkcji 2016
- szerokość regulowana hydraulicznie od 30 do 50 cm na korpus
- cylinder obrotu pamięciowy
- 4 korpusy z możliwością rozbudowy do 5 korpusów
- zabezpieczenie korpusów na kamienie non-stop resorowe
- listwy ścinające
- odkładnice pełne
- głowica obrotowa do pracy z ciągnikiem minimum 200 KM
- koło kopiujące gumowe szerokości minimum 20 cm z
amortyzatorem montowane z tyłu pługa
- korpusy z dłutem szybkiego montażu, bez śrub
- rama o przekroju minimum 150 mm na 150 mm, jednoczęściowa,
ze stali o maksymalnej wytrzymałości
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- minimum 2 lata gwarancji na pług
- minimum 5 lat gwarancji na ramę główną pod warunkiem
używania oryginalnych części roboczych
- mechaniczna regulacja 1 – ej skiby
- masa pługa do 1500 kg
- w komplecie sworzeń i zestaw kluczy do demontażu całego pługa
- wielkość obrotnicy minimum 120 mm
- rozstaw pomiędzy korpusami 100 cm
- lemiesz o wielkości 18 cali
- prześwit pod ramą 70 cm
Profil skiby dla odkładni:
- szerokość otwarcia bruzdy ok. 73 cm

…………………………..

- szerokość dna bruzdy minimum 30 cm

……………………………

- pierwsze uruchomienie oraz instruktaż użytkowania na
zakładowych polach (orka w polu)
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami warunków umowy i nie wnosimy
zastrzeżeń do treści projektu umowy, stanowiącego załącznik do Specyfikacji. W przypadku
wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych w niej
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji, czyli przez
okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Zobowiązujemy się, że w przypadku wyboru naszej oferty, dostarczymy przedmiot
zamówienia w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy.
20

5. Akceptujemy warunki płatności określone w Specyfikacji i wzorze umowy.
6. Oferta wraz z załącznikami zawiera............ stron.
7. Informacje zawarte na stronach ............ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez
Zamawiającego.
8. Zamówienie zrealizujemy przy współudziale podwykonawców, którzy będą realizować
następujące części zamówienia :
-

. ..............................................................................

-

. ............................................................................. .

9. Korespondencję w sprawie przedmiotu zamówienia prosimy kierować na osoby do kontaktu :
Telefon…………………………………faks……………………………………………………
e-mail……………………………………………………………………………………………

…………………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………...
(podpis/y Wykonawcy)
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Do formularza oferty załącza się następujące dokumenty, oświadczenia i informacje :
Załączniki :

1. ................................................ …………….
2. ................................................ …………….
3. ................................................ …………….
4. ................................................ …………….
5. ................................................ …………….
6. ................................................ …………….
7. ................................................ …………….
8. ................................................ …………….
9. ................................................ …………….
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Zał. Nr 1a
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY w zakresie art. 24 ust. 2 pkt. 5 w związku z art. 26 ust. 2 d
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Zakup
i dostawa nowego pługa zawieszanego obracalnego dla Zespołu Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku"

o ś w i a d c z a m/y, że:
a) nie należę/my do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, ze zm.) *
b) należę/my do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, ze zm.) i przedkładam listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*

*niepotrzebne skreślić

Podpis osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Podpis osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych)
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Zał. Nr 2

Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy - prawo zamówień publicznych.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.
„Zakup i dostawa nowego pługa zawieszanego obracalnego dla Zespołu Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku"
Oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Podpis osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych)
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Zał. nr 3
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP
Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:
o ś w i a d c z a m/y, że:
oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie / nas, jako wykonawcy, z powodu
niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 Prawa zamówień
publicznych, według którego:
I. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując
je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
la) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli
rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co
najmniej 5% wartości umowy;
2)wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego;
3)wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4)osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
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wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa,

przestępstwo

przeciwko

obrotowi

gospodarczemu

lub

inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
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majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) — przez okres 1 roku
od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną spółką partnerską spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną których odpowiednio wspólnika, partnera
członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — przez okres
1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
II. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza sic również wykonawców, którzy:
1.

wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji;

2.

złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;

3.

nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu
Podpis osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych)
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zał. Nr 4 – pług zawieszany obracalny

UMOWA Nr 1/P/2016

zawarta w dniu ................. …………………….2016

roku

pomiędzy

Zespołem

Szkół

Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, 15-566 Białystok,
ul. Ks. St. Suchowolca 26 reprezentowanym przez mgr inż. Wiesława Joszczyka - Dyrektora
Szkoły w dalszej treści umowy zwanym Zamawiającym
a
Firmą -.......................................... ………………………………………………………………………
z siedzibą w- ...................................................…………………………………………………..........
NIP: ........................... ……………………,

REGON: ........ ………………………………

reprezentowaną przez:

1 ...............................................................

2 .................................................................
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą".

§1
1. Umowa

niniejsza

została

zawarta

na

podstawie

przeprowadzonego

w

dniu

…. ................... ……..2016 roku przetargu nieograniczonego i wyborze oferty Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa
nowego pługa zawieszanego obracalnego dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Praktycznego w Białymstoku”
Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa nowego pługa zawieszanego, obracalnego o
parametrach i wyposażeniu zgodnym z wymaganiami wskazanymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i ofercie Wykonawcy, tj.
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Pług zawieszany obracalny
a) typ…………………………………….
b) model ………………………………..
c) rok produkcji ................................. ……..

2. Wykonawca oświadcza, że pług zawieszany obracalny spełnia wymagania zawarte w SIWZ i
są zgodne ze złożoną ofertą.
a) Dostarczony pług zawieszany obracalny posiadają następujące dokumenty:
-

gwarancja,

-

fabryczna instrukcja obsługi w języku polskim,

-

katalog części zamiennych,

b) Wykonawca w ramach umowy dokona pierwszego uruchomienia oraz udzieli instruktażu
użytkowania pługa.
§2
1. Dostawa kompletnego przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania umowy.
2. Miejsce dostawy: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego,
15-566 Białystok, ul. Ks. St. Suchowolca 26 (warsztaty szkolne). Koszty dostawy pługa
zawieszanego obracalnego, oraz odpowiedzialność za należyte przewiezienie pojazdów
spoczywają na Wykonawcy.

§3
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Zapewnienie odbioru dostarczonego przedmiotu zamówienia w terminach określonych
w umowie.
2. Zapłata umówionego wynagrodzenia na konto bankowe Wykonawcy

29

§4
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Wykonanie zobowiązania umowy z należytą starannością.
2. Zapewnienie osób o odpowiednich kwalifikacjach zdolnych do wykonania przedmiotu umowy.
3. Kompletne, rzetelne i terminowe wykonanie umowy.
4. Pełna odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania zobowiązań
umowy przez osoby zatrudnione do wykonania przedmiotu umowy.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie na podstawie oferty
przedłożonej przez Wykonawcę, wybranej w drodze przetargu, w wysokości:
cena netto: ............................ zł,
(słownie:………………………….............................................................................................)
podatek VAT: ............... ……..% ......... …………………………………zł
cena brutto: ......................................... zł,
(słownie: ……………………………………………………………………………………….).
będącej integralną częścią umowy.
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie doręczonej faktury przelewem
na konto Wykonawcy, nr konta……………………………………………..............................
na zasadach niżej wskazanych.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić kwotę wynagrodzenia na podstawie doręczonej,
prawidłowo opisanej faktury, w terminie 21 dni od daty jej doręczenia.
4. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół odbioru bez uwag,
podpisany przez strony umowy. Protokół odbioru potwierdzać będzie ilościowe wolne od wad
zrealizowanie przedmiotu umowy.
5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest:
a) niezgodny z wymogami określonymi dla przedmiotu zamówienia lub jest niekompletny,
b) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia,
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Zamawiający odmówi odbioru zamówionej dostawy sporządzając protokół zawierający
przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy nowy termin dostawy wolnej od wad.
Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.
6. W przypadku innych zastrzeżeń Zamawiającego, dotyczących dostawy Zamawiający wskaże
w protokole odbioru przyczyny odmowy odbioru wraz z określeniem terminu dostarczenia
przedmiotu zamówienia, nowego, wolnego od wad.
7. Prawo własności przedmiotu zamówienia przechodzi na Zamawiającego w dniu podpisania
przez Zamawiającego protokołu odbioru bez uwag.
8. Strony ustalają następujące warunki gwarancji:
a. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę na pług zawieszany obracalny wynosi
………… miesięcy od dnia odbioru bez uwag.
b. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę na ramę główną wynosi ……………… miesięcy
od dnia odbioru bez uwag.
c. Serwis gwarancyjny sprawowany będzie bezpośrednio przez Wykonawcę.
§6
Wykonawca stwierdza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową i nie wnosi do niej
żadnych zastrzeżeń oraz oświadcza, że przedmiot umowy został prawidłowo wyceniony z
uwzględnieniem wszystkich niezbędnych kosztów.
§7
Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które
będą naliczane w następujących wysokościach.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
a. zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości
0,05%wynagrodzenia umownego określonego w §5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
b. zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,05%wynagrodzenia
umownego określonego w §5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego
na usunięcie wad,
c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w §5 ust. 1,
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d. w przypadku, gdy przedmiot umowy lub część przedmiotu umowy realizowana jest
ze środków kredytowych, a niedotrzymanie terminu wiąże się z dodatkowymi
kosztami kredytu oprócz kar określonych wyżej Wykonawca ponosi dodatkowe
koszty kredytu,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:
a. za zawinioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,05%wynagrodzenia
umownego określonego w §5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po
terminie, w którym odbiór miał być zakończony,
b. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego określonego w §5 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony zastrzegają sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu
Cywilnego do wysokość poniesionej szkody
4. Ewentualne spowodowane przez siebie szkody Wykonawca usunie na własny koszt.
§8
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zakazuje istotnych
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy.

§9
Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej
umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności.
§10
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy dla
Zamawiającego Sąd Powszechny po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

32

§12
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch równobrzmiących egzemplarzach na prawach
oryginału, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
§13
Integralną częścią niniejszej umowy jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2. Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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zał. Nr 5

ZASTRZEŻENIE
nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji t. j. Dz. U. z 2003 r nr 153 poz. 1503
z późn. zm.).
Nazwa Wykonawcy:
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Niniejszym zastrzegam, aby następujące informacje nie były udostępniane, gdyż
stanowią tajemnice przedsiębiorstwa:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Uzasadnienie ich zakwalifikowania (art. 8.3 ustawy PZP Dz. U. z 2013 r. poz. 907,
z późn. zm.) ……………………...………………………………………………………………

………………………………………………………………….……………………….............

Data:..................................

Imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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