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I. Informacje ogólne. 
1. Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie, pl. Zamkowy 18, 55–200 Oława, tel./fax. 71 303-30-19, 

zwanym dalej ”Zamawiającym” zaprasza do składania ofert w ramach postępowania 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej o wartości mniejszej niŜ 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. - Prawo zamówień publicznych na zadnie pn.: „Dostawa ciągnika nowego wraz z 
osprzętem nowym do wykonywania robót utrzymaniowych na drogach 
powiatowych”. 

2. Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie, pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 
do 1500. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) zwaną dalej „ustawą PZP”. 

4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93  
z późniejszymi zmianami), jeŜeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

5.  Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
(www.uzp.gov.pl), na stronie internetowej  Zamawiającego www.pzd-olawa.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

6. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji. 

a. SIWZ oraz pytania, odpowiedzi, modyfikacje i protesty Zamawiający umieści  na 
stronie internetowej www.pzd-olawa.pl 

b. Bieg terminu dotyczący wnoszenia pytań i protestów rozpoczyna się od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. Wymaga 
się aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do  
przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

8. Zgodnie z art.42 ust.2 ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcy w terminie 5 dni od 
dnia otrzymania wniosku. Opłata jakiej Ŝąda za Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
to koszt jej druku lub koszt druku i przekazania. 

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Rozliczenia między 
Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Rozliczenia nie będą prowadzone w 
walutach obcych. 

10. JeŜeli wykonawca załączy dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, w których wartości podane będą w walutach 
innych niŜ polski złoty, zostaną one przeliczone wg Tabeli A kursów średnich NBP z dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego lub równowaŜnego dokumentu potwierdzającego 
datę ukończenia zadania. 

11.  Zgodnie z art. 27 PZP wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wezwania i 
odpowiedzi oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy, muszą przekazywać pisemnie. 
Dopuszcza się formę faksu, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia oryginałem. 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej tylko 
w przypadku braku faksu u Wykonawcy lub braku moŜliwości przesłania drogą faksową 
dokumentu (uszkodzony faks), pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia oryginałem. 
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12.  JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania ( art. 27 ust. 2 PZP). 

13. Zgodnie z art. 82 ust. 1 PZP Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.  

14. Zamawiający nie dopuszcza złoŜenia ofert częściowych. 

15. Zamawiający nie dopuszcza złoŜenia ofert wariantowych. 

16. Zamawiający nie przewiduje: 

a.  udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP, 

b.  zebrania Wykonawców, 

c. zawarcia umowy ramowej, 

d. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

e. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

f. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

g. wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP. 

17.  Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

18.  Zamawiający dopuszcza wykonanie części przedmiotu zamówienia przez Podwykonawców.  

a. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców Wykonawca winien 
wskazać zakres prac , który będzie realizował podwykonawca i uzyskać zgodę 
Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą pod rygorem utraty uprawnień 
wynikających z art. 6471 § 5 k.c.  

b. Na podstawie art. 429 k. c. w związku z normą art. 474 k.c. wykonanie prac w 
podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca w 
takim przypadku odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za 
własne.   

II. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika nowego wraz z osprzętem nowym do 

wykonywania robót utrzymaniowych na drogach powiatowych.   

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a. ciągnik rolniczy (wersja drogowa) z ładowaczem czołowym – 1 szt. 

b. uniwersalne ramię hydrauliczne z głowicą do koszenia traw i krzaków – 1 
szt. 

c. głowica do pogłębiania i czyszczenia rowów – 1 szt. 

3. Wymagane parametry techniczne: 

Ciągnik rolniczy – wersja drogowa 
a. rok produkcji 2013 - 2014  
b. moc ciągnika min 102/125 KM - wg normy  (97/68/EC) –IPM 97/68/EC)  
c. silnik spełniający normy EURO III, pojemność min. 4100 cm3,  
d. zbiornik paliwa min 200 l 
e. skrzynia biegów synchronizowana,  
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f. wyposaŜony w bieg pełzający ( prędkość od 0,2 km/h do 40 km/h )  
g. szybkozłącza hydrauliczne min. 6 szt. tył, 2 szt. przód  
h. WOM tylny – 540/ 540E/1000/1000E obr/min,   WOM przedni – 1000 obr/min  
i. pompa hydrauliczna o wydajności min. 80l/min 
j. tylny TUZ o udźwigu – min. 4500 kg, przedni TUZ o udźwigu – min. 2500 kg  
k. balast na przedni TUZ min. 300 kg  
l. obciąŜniki kół tylnych min-220kg – 2 kpl. po 110 kg 
m. zaczep transportowy do przyczepy ze sworzniem 
n. napęd na cztery koła - 4x4 (4WD) 
o. hamulce tarczowe niezaleŜne na wszystkie cztery koła  
p. kabina z amortyzacją - ogrzewanie, klimatyzacja, regulowany fotel kierowcy + 

dodatkowe siedzenie, radio, z klapą dachową przezroczystą, wycieraczka tylnej szyby 
q. regulowana kolumna  kierownicza teleskopowo uchylna ,  
r. blokada postojowa,  
s. samoczynna blokada mechanizmu róŜnicowego, 
t. błotniki kół przednich  
u. rejestracja ciągnika 2-osoby 
v. wyposaŜony w układ pneumatyczny dla sterowania hamulcami przyczepy 
w. szerokie ogumienie: przód min. 420 - 440/70/R24, tył min. 520 - 540/70/R38 
x. oświetlenie min. 4 halogeny przednie, 2 tylne + lampa uprzywilejowana koloru 

pomarańczowego  
y. przekładnia min. 24/24 skrzynia 40 km/h 
z. promień skrętu min 52 stop. 

Ładowacz czołowy 
a. rok produkcji 2013 - 2014 
b. szerokość załadowcza min. 240 cm 
c. wysokość podnoszenia min. 350 cm  
d. sterowanie ładowacza z kabiny operatora – joystick 
e. moŜliwość szybkiego demontaŜu elementów roboczych ( łyŜka+ramiona) – ramka 

euro (multizłącze) 
f. łyŜka wzmocniona do materiałów sypkich szer. robocza 2,4m 
g. udźwig min. 1500 kg 
h. wyposaŜenie dodatkowe – widły do palet o udźwigu min. 1200 kg i długości wideł 

min. 1000 montowane na ładowaczu wyposaŜone w regulację rozstawu - regulowanie 
mechanicznie 

i. amortyzacja mechaniczna lub hydrauliczno - gazowa 
j. trzecia sekcja hydrauliczna. 

Uniwersalne ramię hydrauliczne z głowicą do koszenia traw i krzaków 
a. rok produkcji 2013 - 2014 
b. bezpiecznik hydr. - gazowy podnoszenia i opuszczania ramienia lub inny system 

bezpieczeństwa 
c. własny układ hydrauliczny ze zbiornikiem oleju min 120 l 
d. chłodnica oleju wraz z termostatem 
e. sterowanie pracą ramienia z kabiny kierowcy elektro – hydrauliczne lub 

proporcjonalne, joystick 
f. zakres roboczy poziomy min. 6,0 m 
g. moŜliwość instalowania wymaganych głowic roboczych 
h. trzypunktowy układ zawieszenia z tyłu ciągnika 
i. hydrauliczny wysuw 2-go ramienia 
j. dwa kierunki obrotu wału tnącego 
k. wysokość transportowa i garaŜowa wraz z ciągnikiem max. 3,5 m 
l. montaŜ z ramieniem hydraulicznym 
m. płynne kopiowanie terenu 
n. głowica tnąca o szerokości roboczej min. 120 cm 
o. wyposaŜenie głowicy - jeden komplet noŜy uniwersalnych Y oraz jeden komplet noŜy 

bijakowych 
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dodatkowo 

p. moc na hydromotorze min. 60 KM  
q. moc na wale tnącym min. 50 KM    

lub 

r.  obroty rotora min. 1985 ÷ 3100 
 

Głowica do pogłębiania i czyszczenia rowów 
a. rok produkcji 2013 -2014 
b. szerokość robocza min. 55 cm 
c. montaŜ z ramieniem hydraulicznym 
d. noŜe tnące umoŜliwiające cięcie elementów zdrewniałych min. Ø 12 cm 
e. wyrzut ziemi regulowany 
f. kierunek wyrzutu boczny. 

4. Dodatkowe wymagania od Wykonawców: 

a. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił moŜliwość wykonania pracy próbnej 
oferowanego sprzętu w trakcie rozpatrywania ofert. 

b. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz ze sprzętem przekazał Zamawiającemu 
wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: 
wyciągi świadectwa homologacji ciągnika, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi wraz 
z katalogiem części osprzętu w języku polskim i części składowych wchodzących w 
skład wyposaŜenia. 

c. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił szkolenie teoretyczne i praktyczne w 
zakresie obsługi sprzętu dla pracowników obsługujących w/w sprzęt w siedzibie 
Zamawiającego i w uzgodnionym terminie, jednak nie później niŜ 2 dni od 
dostarczenia sprzętu. 

d. Do oferty naleŜy dołączyć: 

� oryginalny folder producenta oferowanych urządzeń, 
� wyciąg aktualnego świadectwa homologacji na ciągnik, 
� znaki producenta CE maszyn pochodzących z produkcji seryjnej, 
� tłumaczenie przysięgłe na język polski wszystkich dokumentów obcojęzycznych 

(nie mogą to być przedruki z Internetu), 
� wykaz autoryzowanych punktów dealerskich i serwisowych na terenie całego kraju. 

e. Wykonawca gwarantuje prawidłową współpracę dostarczonych podzespołów razem z 
ciągnikiem. W przypadku uszkodzenia nośnika narzędzi (ciągnika rolniczego) 
spowodowanego niewłaściwą pracą dostarczonych podzespołów Wykonawca 
zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z naprawą nośnika. 

f. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do miejsca wskazanego 
przez Zamawiającego w terminie do dnia 15 kwietnia 2014 r. 

III. Termin wykonania zamówienia. 
Zamówienie będzie realizowane w terminie: do 15 kwietnia 2014 r. 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków. 

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  Nie dotyczy. 

2.  Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  

Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna: 

-  wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 2 dostaw 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym 
przedmiot zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niŜ 350.000,00 zł 
kaŜda, z  podaniem  ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów, czy  zostały wykonane 
naleŜycie. 

Sprawdzenie w/w warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 
przedłoŜonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia. 

3.  Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Nie dotyczy. 

4. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Nie dotyczy. 

5.  Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Nie dotyczy. 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz pozostałych wymaganych dokumentów. 

1.  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 
nr 4) naleŜy przedłoŜyć: 

a. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane naleŜycie – Załącznik nr 7 

2.  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
naleŜy przedłoŜyć:  

a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 5 

b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert – będzie stanowił Załącznik nr 6 

3.  Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu wyszczególnionego w pkt 2 lit. b, składa dokument wystawiony 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
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4. Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej 

Lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 roku, nr 50, poz. 331, 
z późn. zm.) lub informację, Ŝe Wykonawca nie naleŜy do grupy kapitałowej  
– Załącznik nr 8 

5.  Inne dokumenty 

a. Wypełniony i podpisany formularz oferty - Załącznik nr 1, 

b.  Wypełniony i podpisany kosztorys cenowy - Załącznik nr 2 

c. Oświadczenie o spełnieniu wymaganych parametrów jednostek sprzętowych - 
Załącznik nr 3 

d. Zaakceptowany projekt umowy - Załącznik nr 9 

e. Dowód wpłaty wadium - będzie stanowił Załącznik nr 10. 

6. Dowodami, o których mowa w pkt. 1.a. są: 

a. poświadczenie; 

b. oświadczenie wykonawcy – jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w 
pkt. a. 

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, 
o którym mowa w pkt. 1.a., zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 5. 

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt. 
1.a. oraz pkt. 5 budzą wątpliwość Zamawiającego lub gdy z poświadczenia alb innego 
dokumentu wynika, Ŝe zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienaleŜycie, 
Zamawiający moŜe zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi 
były lub miały zostać wykonane, o przedłoŜenie dodatkowych informacji lub dokumentów 
bezpośrednio Zamawiającemu. 

UWAGA: Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt. V.1.a. oraz V.6.  moŜe 
przedkładać dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie usług i ich prawidłowe 
ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt. 3  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

7. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie dotyczącym 
dokumentów podmiotów zagranicznych, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,  
złoŜone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – 
wystawionym nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej, Zamawiający 
moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu. 

9. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
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niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów (oryginał) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

10. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub innych 
podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te 
podmioty. 

11. Dokument, z którego wynika upowaŜnienie osoby/osób do podpisania oferty w imieniu 
Wykonawcy lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonej przez notariusza, o ile nie wynika to z innych dokumentów 
załączonych do oferty przez Wykonawcę. 

12. Dokumenty mogą być składane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z 
tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. Zamawiający moŜe Ŝądać 
przedstawienia oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów w przypadku 
gdy złoŜona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości.  

13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a. naleŜy dostarczyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców. 
Pełnomocnik moŜe być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
przedmiotowego zamówienia. ZłoŜenie pełnomocnictwo winno być w formie oryginału 
lub kserokopii poświadczonej przez notariusza; 

b. dokumenty składane w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia winien złoŜyć kaŜdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie; 

c. informację o przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 2 pkt 5 ustawy PZP składa kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 

14.  JeŜeli Wykonawca nie złoŜy wymaganych dokumentów i oświadczeń lub nie spełni jednego 
bądź więcej warunków, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania zastrzeŜeniem art. 
26 ust. 3 ustawy PZP. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego 
uznaje się za odrzuconą. 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a 
takŜe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami.  

1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami do czasu złoŜenia ofert i otwarcia przetargu:  

a. Oświadczenia, zapytania, zawiadomienia i informacje składane przez Wykonawców 
oraz odpowiedzi Zamawiającego wymagają formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza 
przekazanie informacji za pomocą faksu, potwierdzonego niezwłocznie pisemnie. 
Treści oświadczeń, zapytań, zawiadomień, zmiany SIWZ oraz odpowiedzi zostaną 
przekazane Wykonawcom, którzy zakupili SIWZ oraz zamieszczone na stronie 
internetowej Zamawiającego; 
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b. Wykonawca moŜe zwrócić się na do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niŜ na 2 dni  przed upływem 
terminu składania ofert – pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający pozostawi wniosek bez rozpoznania. Zamawiający prześle treść zapytań 
wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez 
ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej; 

c. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. Zmiana jest wiąŜąca dla 
wszystkich Wykonawców; 

d. W przypadku zmiany ogłoszenia Zamawiający zmieni ogłoszenie zamieszczone w 
Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o  zmianie 
ogłoszenia; 

e. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu  jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację taką na stronie internetowej. W 
tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania  Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie 
wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi; 

f. W przypadku gdy zmiana treści SIWZ nie powoduje konieczności zmian w ofertach, 
Zamawiający nie przedłuŜa terminu składania ofert. 

g. Informacje o wyniku postępowania (wybór oferty, wykluczenie Wykonawców i 
odrzucenie ofert) Zmawiający przekazuje jednocześnie wszystkim Wykonawcom, 
którzy złoŜyli oferty, a  informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza 
równocześnie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego.  

2. Osoby uprawione do porozumienia się z Wykonawcami: 

a. Specjalista ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych – Anna Kurylak tel. 71 303 30 19 
w siedzibie Zamawiającego, w godz. od 1000 do 1400. 

VII. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4.500,00 zł. 

2. Wadium moŜe być wniesione w następujących formach: 
a. pieniądzu – wpłacone przelewem na konto Zamawiającego; 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy  jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 

c. gwarancjach bankowych; 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i 
Nr 227, poz.1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 

3. W przypadku złoŜenia wadium w formie pienięŜnej, wadium naleŜy wnieść przelewem na 
konto Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie, pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława 
w Banku Spółdzielczym w Oławie Nr 62 9585 0007 0010 0017 6994 0003. 
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4. Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niŜ przed upływem terminu 
składania ofert. Dowód potwierdzenia złoŜenia wadium naleŜy załączyć do oferty.  

W przypadku złoŜenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu naleŜy 
złoŜyć nie później niŜ przed upływem terminu składania ofert w Powiatowym Zarządzie 
Drogowym w Oławie, pl. Zamkowy 18. Kopię dokumentu posiadającą potwierdzenie dokonane 
przez Głównego księgowego, naleŜy dołączyć do oferty, za wyjątkiem pkt 5. 

5. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do 
oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia 
wadium”. 

6. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt VII.1., w formie lub 
formach, o których mowa w pkt VII.2. zostanie wykluczony z postępowania. 

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem pkt VII.11. 

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

10. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie pkt. VII.7, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania  jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym  
przez zamawiającego. 

11. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez wykonawcę. 

12.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP nie złoŜył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba Ŝe 
udowodni, iŜ wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie.  

a. UWAGA: W przypadku złoŜenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, 
dokument ten winien zawierać klauzulę gwarancji zapłaty wymaganej kwoty wadium 
po zaistnieniu w/w okoliczności.  

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca,  którego oferta została 
wybrana: 

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 

c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn 
leŜących po stronie wykonawcy. 

VIII. Termin związania ofertą. 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą, rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert. 
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IX. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Oferta powinna być sporządzona w oparciu o wzór formularza oferty, stanowiący ZAŁĄCZNIK  

NR 1 do SIWZ. Do oferty winny być dołączone  dokumenty wymienione w Rozdziale V 
niniejszej Specyfikacji (SIWZ). 

2. Załączniki powinny zostać wypełnione (bądź przepisane z zachowaniem treści) przez 
Wykonawcę bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą sensu ich 
treści. 

3. Wzór umowy winien zostać zaakceptowany i podpisany przez Wykonawcę na ostatniej stronie 
bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą sensu jego treści. 

4. W przypadku dołączenia do oferty kopii bądź kserokopii dokumentu, kaŜda zapisana strona 
powyŜszej kopii bądź kserokopii musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku, gdy Wykonawca dołączył pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów, kopie dokumentów 
dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone „za zgodność z 
oryginałem” przez Wykonawcę lub te podmioty. 

6. ZłoŜona oferta wraz z  innymi wymaganymi załącznikami oraz dokumentami musi  być zgodna 
z wymaganiami SIWZ. 

7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być napisana w języku polskim, nieścieralnym 
atramentem, na maszynie lub komputerze. 

8. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez Wykonawcę lub 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi 
być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez 
Wykonawcę. 

9. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane kolejnymi numerami oraz spięte. 
Wszystkie miejsca w których Wykonawca naniósł zmiany (korekty wpisów własnych) muszą 
być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 

10. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie (kopertach) lub opakowaniu (opakowaniach): 

a. Kopertę/Opakowanie naleŜy zaadresować na adres Zamawiającego z zaznaczeniem:  

 „Dostawa ciągnika nowego wraz z osprzętem nowym do wykonywania 
robót utrzymaniowych na drogach powiatowych”. 

Nie otwierać przed dniem 13.01.2014 r. do godz. 1000 

b. Na kopercie/opakowaniu oprócz opisu jw. naleŜy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/opakowania 
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej 
przedterminowe otwarcie. zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została 
złoŜona po terminie zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP). 

11.  Wykonawca moŜe wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający 
zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie 
przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem SIWZ pkt. 9. Ust. 9.1., 
a koperta zostanie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Wykonawca 
nie moŜe wycofywać i dokonywać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 
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12.  Dokumenty przetargowe, które zostały otwarte w dniu otwarcia ofert zatrzymuje 
Zamawiający. 

X. Miejsce oraz termin składania ofert. 
13. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego w 

Oławie przy pl. Zamkowym 18 - sekretariat, nie później niŜ dnia: 13.01.2014 r. do 
godz. 955. 

XI. Miejsce, sposób i termin otwarcia ofert. 

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.01.2014 r. o godz. 1000   w siedzibie Zamawiającego 
w Oławie przy pl. Zamkowym 18 -  sala konferencyjna III piętro. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art.86 ust. 3 ustawy poda kwotę, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. W pierwszej kolejności Zamawiający otworzy oferty opatrzone zapisem „WYCOFANIE”, 
następnie „ZMIANA”, a później wg kolejności wpływu – tj. dat i godzin wpłynięcia ofert.  

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, adresy Wykonawców, a takŜe 
informacje dotyczące ceny, zawarte w ofertach. 

5. Protokół wraz z załącznikami, tj.: ofertą, oświadczeniem i innymi dokumentami składanymi 
przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umową jest jawny. Załączniki do protokołu 
Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu 
postępowania, z tym Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

c. W wyjątkowych przypadkach w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego 
toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do 
wglądu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niŜ w dniu 
przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu 
postępowania. 

6. Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeŜeli Wykonawca zastrzegł w terminie 
składania oferty (na formularzu ofertowym), Ŝe nie mogą być one udostępniane. Wykonawca 
nie moŜe  zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

7. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone jako „tajemnica przedsiębiorstwa” były przez 
Wykonawcę złoŜone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica 
przedsiębiorstwa” lub spięte, zszyte, oddzielne od pozostałych, jawnych części oferty. 

8. Ujawnianie niezastrzeŜonej treści ofert dokonywane będzie wg poniŜszych zasad:  

d. zainteresowany zobowiązany będzie złoŜyć u Zamawiającego pisemny wniosek o 
udostępnienie treści protokołu z załącznikami bądź, oferty (ofert) z zastrzeŜeniem pkt 
5; 

e. Zamawiający ustali z uwzględnieniem złoŜonego w ofercie (ofertach) zastrzeŜenia 
zakres informacji, które mogą być ujawnione; 

f. Zamawiający wyznaczy niezwłocznie termin i sposób udostępnienia ofert informując 
pisemnie zainteresowanego. 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. ZałoŜenia wyjściowe: 
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a. cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia,  tzn. musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia, łącznie z wszystkimi podatkami, opłatami celnymi, kosztami 
transportu do miejsca dostawy, ze zniŜkami i upustami zaproponowanymi przez 
Wykonawcę. 

b. cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 

c. ceny jednostkowe i wyliczone wartości robót muszą być wyraŜone w złotych polskich 
zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa 
miejsca po przecinku), przy czym końcówki poniŜej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 
0,5 grosza i wyŜsze zaokrągla się do 1 grosza; 

d. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za narzędzia (programy komputerowe, 
programy arkusze kalkulacyjne, programy kosztorysowe) uŜyte do wyliczenia cen i 
wartości kosztorysu ofertowego, w szczególności za błędy wynikające z zaokrąglania 
wyników obliczonych wartości do wymaganych dwóch miejsc po przecinku (tj. do 
pełnych groszy). 

2. W przypadku, gdy Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy na Załączniku Nr 2: 

a. pominięcie lub brak wyceny pozycji w kosztorysie ofertowym spowoduje odrzucenie 
oferty; 

b. dodanie przez Wykonawcę do kosztorysu ofertowego pozycji spowoduje odrzucenie 
oferty. 

3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

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; 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. W formularzu oferty naleŜy podać cenę oferty: 

a. bez podatku VAT (netto); 

b. z podatkiem VAT (brutto); 

c. wysokość  podatku VAT. 

5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT naleŜy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za 
oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. 

6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  

a. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoŜył wyjaśnień lub jeŜeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, Ŝe oferta 
zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
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XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty wraz z podaniem tych kryteriów i sposobu oceny 
ofert. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym 
kryterium: 

CENA – 100 % 

2. Oceny ofert dokonywać będzie komisja przetargowa powołana przez Kierownika Powiatowego 
Zarządu Drogowego w Oławie. 

3. Cena będzie oceniana na podstawie ceny ofertowej. NajwyŜszą ilość punktów tj. 100 otrzyma 
cena najniŜsza wśród cen zawartych w  ofertach na wykonanie zadania objętego przetargiem. 
Porównywane będą ceny brutto za całość przedmiotu zamówienia. 

4. Sposób obliczania punktów za kryterium ceny: 

a. przyjmuje się poziom odniesienia rozumiany jako stosunek ceny minimalnej do ceny 
oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 100 punktów (1 % = 1 pkt.) 
obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnoŜąc wyliczony współczynnik 
przez wagę tego kryterium tj. 100 pkt. 

 

5. JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały 
złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŜyli te 
oferty, do złoŜenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach 
dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w złoŜonych ofertach. 

6. NajwyŜej oceniona zostanie oferta o najniŜszej cenie.  

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,  którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w PZP, niniejszej specyfikacji oraz zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, tj.  otrzyma najwyŜszą  ilość punktów 
– najniŜsza cena oferty. 

8. W toku dokonywania oceny złoŜonych ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych ofert, treści oświadczeń i dokumentów, 
przedstawienia przez Wykonawcę oryginału lub notarialne poświadczonej kopii dokumentu 
wtedy, gdy złoŜona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

9.  Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców, w 
wyznaczonym przez siebie terminie, złoŜenia wyjaśnień dotyczących złoŜonych oświadczeń i 
dokumentów.  

10.  Oferta zostanie odrzucona gdy: 

a. jest niezgodna z ustawą; 

b. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 
zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP; 

c. jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji; 

d. zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

Cena minimalna 
Ocena punktowa =--------------------------  x 100 punktów 

Cena badana 
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e. została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia; 

f. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

g. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP; 

h. jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 

XIV. Ogłoszenie wyników postępowania oraz informacja o formalnościach 
jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
wszystkich Wykonawców, którzy złoŜyli oferty o:  

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację 
przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne; 

c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeŜeli postępowanie jest prowadzone  
w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o 
cenę;  

d. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego moŜe być zawarta. 

2. Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 1. na stronie internetowej oraz  
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń). 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z w/w kryteriami, 
jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego, ale nie wcześniej niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
oferty droga faksową (ew. poczta elektroniczną)  lub 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
w inny sposób. 

4. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w 
terminu, jeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złoŜono tylko jedną ofertę lub nie 
odrzucono Ŝadnej oferty i nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy. 

5. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy, zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŜnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

6. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 
ustawy PZP, moŜe Ŝądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed 
podpisaniem umowy. 

7. Przed podpisaniem umowy przedstawiciel Wykonawcy winien przedstawić pełnomocnictwo do 
jej podpisania, jeŜeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów. 
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XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy.  
Nie dotyczy   

XVI. Istotne postanowienia do umowy. 
1. Istotne postanowienia do umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym 

ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ. 

2. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w 
myśl postanowień Rozdziału XIII pkt 7 SIWZ, na warunkach określonych w projekcie umowy 
stanowiącym załącznik NR 9 do SIWZ, uzupełniona o dane z oferty. 

3. Zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego moŜe nastąpić w 
terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przekazania faksem zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej. 

4. Zawarcie umowy moŜe nastąpić przed upływem terminu o którym mowa w pkt 3, jeŜeli  
w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego została złoŜona tylko 
jedna oferta. 

5. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego Zabezpieczenia NaleŜytego Wykonania 
Umowy (jeŜeli dotyczy), Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, Ŝe zachodzą 
przesłanki uniewaŜnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

6. Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany tj.:  

a. w przypadku zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, Ŝe osoby te będą 
spełniały wymagania określone w SIWZ; 

b. w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza zmianę 
wartości umowy; 

c. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty, jeŜeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika  
z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego np.: powodują skrócenie terminu realizacji 
umowy, zmniejszenie wartości zamówienia. 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  
w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art. 
179÷198 ustawy, w szczególności: 

1. Podmioty uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej: 

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy – PZP. Organizacjom uprawnionym, wpisanym na listę 
prowadzoną przez Prezesa UZP, przysługują środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia  
o zamówieniu oraz SIWZ. 

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

b. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału  
w postępowaniu; 

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
- odrzucenia oferty odwołującego. 

c. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania; 

d. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą waŜnego 
kwalifikowanego certyfikatu; 

e. 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, iŜ Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP; 

f. Wykonawca lub uczestnik konkursu moŜe 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; 

g. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców  
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności; 

h. Na czynności, o których mowa w pkt. 2.g. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeŜeniem 
art. 180 ust. 2 ustawy PZP; 

3. Terminy wnoszenia odwołań: 

a. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeŜeli zostały przesłane  
w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo w terminie 10 dni - jeŜeli 
zostały przesłane  w inny sposób; 

b. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeŜeli postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, takŜe wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie  5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej; 

c. Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w pkt. 3.a. i 3.b. wnosi się  
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej 
staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia; 

d. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający moŜe 
przedłuŜyć termin składania ofert; 

e. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia; 
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f. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 2 dni od dnia 
otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia, a jeŜeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu 
lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją równieŜ 
na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest 
udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego; 

g. Wykonawca moŜe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 
dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje,  
i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się 
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie; 

h. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeŜeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

i. Zamawiający lub odwołujący moŜe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
Wykonawcy nie później niŜ do czasu otwarcia rozprawy; 

j. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia tego doręczenia Prezesowi Izby; 

k. Izba ogłasza orzeczenie po zamknięciu rozprawy na posiedzeniu jawnym oraz podaje 
ustnie motywy rozstrzygnięcia; 

l. Odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem wysyła się stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom w terminie 3 dni od dnia 
ogłoszenia orzeczenia lub wydania postanowienia. 

4. Skarga do sądu.  

a. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu; 

b. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania Zamawiającego; 

c. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie 
skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529)  jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 

d. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie 1 miesiąca od 
dnia wpływu skargi do sądu. 

e. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie 
przysługuje skarga kasacyjna. 
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Załącznik Nr 1 

OFERTA 

1. WyraŜam chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanym przez Powiatowy Zarząd Drogowy  
w Oławie na dostawę ciągnika nowego wraz z osprzętem nowym do wykonywania 
robót utrzymaniowych na drogach powiatowych. 

2. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:  

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

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

Zarejestrowany adres Wykonawcy: 

ulica ....................................................................... nr domu .......................... 

kod ........................... miejscowość .................................................................. 

powiat .......................................... województwo ............................................. 

tel.: ................................... fax: .................................... 

e-mail: ……………………………………………………………………………. 

REGON: ............................. NIP: .................................... 

3. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia 
wyznaczamy:  

…………………………………………………………………………………………..……………….……………….………… 
( imię i nazwisko ) 

tel.: .............................................. 

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

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia za cenę: 

cenę netto (bez podatku VAT): ................................  zł.  

słownie zł.: ....................................................................................................................... 

+ podatek VAT w wysokości: .........%, tj. ................................  zł. 

słownie zł.: ........................................................................................................................ 

co łącznie stanowi kwotę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ................................  zł. 

słownie zł.: ........................................................................................................................ 

zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym. 

PowyŜsze wartości zawierają wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia. 

5. Oświadczamy, Ŝe przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie: do dnia 15.04.2014 r. 

6. Oświadczamy, Ŝe wyraŜamy zgodę na warunki rozliczeń i zapłaty za zrealizowane zamówienie w 
dwóch równych ratach: 
-   I rata - płatność 30 dni po otrzymaniu sprzętu 
- II rata - płatność 60 dni po otrzymaniu sprzętu. 
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7. Na przedmiot zamówienia udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres min. 12 miesięcy. 

8. Zamówienie zamierzamy wykonać sami1. 

9. Następujące części zamówienia zamierzam zlecić podwykonawcom1: 

a. …………………………………………………………………………………………………………...………………………… 

b. …………………………………………………………………………………………….…………………………..…………… 

10. Wadium o wartości: 4.500,00 zł.  

wnieśliśmy w dniu …...........................…….w formie ..………………….……………….………………..……… 

11. Zwolnienia wadium prosimy dokonać na konto:…………………………………………………………………….… 

12. Oświadczamy, Ŝe zdobyliśmy wszystkie informacje, jakie były niezbędne do przygotowania oferty. 

13. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 
akceptujemy warunki w niej zawarte bez zastrzeŜeń. 

14. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy/nie jesteśmy2 płatnikiem podatku VAT od towarów i usług. 

15. Oświadczamy, Ŝe podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z 
przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54  poz. 535 
z 2004 r. z późn. zm.). 

16. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani ofertą do terminu waŜności wskazanego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do 
podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zawiadomieniu. 

17. Oświadczamy, Ŝe sposób reprezentacji spółki/konsorcjum3 dla potrzeb niniejszego zamówienia 
jest następujący:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

18. Oświadczamy, iŜ za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od 
____ do ____ niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

19. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do 
zawarcia umowy na wyŜej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

20. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

a. dokumenty, oświadczenia i wykazy, zgodnie z punktem V Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

....................................dnia ……............ ……………........................................... 
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y 

osoby/osób upowaŜnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

                                                           
1
 niepotrzebne skreślić 

2 
niepotrzebne skreślić

 

3 
niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 

KOSZTORYS OFERTOWY 

Nazwa Wykonawcy:  

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

Nazwa zadania:  Dostawa ciągnika nowego wraz z osprzętem nowym do wykonywania 

robót utrzymaniowych na drogach powiatowych. 

Lp. Wyszczególnienie Cena netto  

1 2 3 
1 Ciągnik rolniczy (wersja drogowa) z ładowaczem czołowym 

– 1 szt. 
 

2 Uniwersalne ramię hydrauliczne z głowicą do koszenia traw i 
krzaków – 1 szt. 

 

3 Głowica do pogłębiania i czyszczenia rowów – 1 szt.  

Łączna wartość netto  

Podatek VAT  

Wartość brutto  

          ....................................dnia ……............                     ……………........................................... 
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y 

osoby/osób upowaŜnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 3 

OŚWIADCZENIE 
O SPEŁNIENIU WYMAGANYCH PARAMETRÓW 

JEDNOSTEK SPRZĘTOWYCH 

Nazwa Wykonawcy:  

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

Nazwa zadania:  Dostawa ciągnika nowego wraz z osprzętem nowym do wykonywania 

robót utrzymaniowych na drogach powiatowych. 

Składając ofertę w postępowaniu, w celu wykazania, Ŝe oferowana dostawa odpowiada wymaganiom 
Zamawiającego przedstawionym w SIWZ, przedstawiamy opis parametrów technicznych oferowanego 
sprzętu. 

I  Ciągnik rolniczy – wersja drogowa 

Ciągnik - nazwa ..............................................................., model ............................................ 

,  
Parametr wymagany 

 

Parametr 
wymagany przez 
Wykonawcę* 

1. Rok produkcji 2013 - 2014   
2. Moc ciągnika min 102/125 KM - wg normy (97/68/EC) –IPM 97/68/EC)   
3. Silnik spełniający normy EURO III, pojemność min. 4100 cm3   
4. Zbiornik paliwa min 200 l  
5. Skrzynia biegów synchronizowana   
6. WyposaŜony w bieg pełzający (prędkość od 0,2 km/h do 40 km/h)   
7. Szybkozłącza hydrauliczne min. 6 szt. tył, 2 szt. przód   
8. WOM tylny – 540/ 540E/1000/1000E obr/min, 

WOM przedni – 1000 obr/min  
 

9. Pompa hydrauliczna o wydajności min. 80l/min  
10. Tylny TUZ o udźwigu – min. 4500 kg,  

przedni TUZ o udźwigu – min. 2500 kg  
 

11. Balast na przedni TUZ min. 300 kg   
12. ObciąŜniki kół tylnych min-220kg – 2 kpl. po 110 kg  
13. Zaczep transportowy do przyczepy ze sworzniem  
14. Napęd na cztery koła - 4x4 (4WD)  
15. Hamulce tarczowe niezaleŜne na wszystkie cztery koła   
16. Kabina z amortyzacją - ogrzewanie, klimatyzacja, regulowany fotel 

kierowcy + dodatkowe siedzenie, radio, z klapą dachową 
przezroczystą, wycieraczka tylnej szyby 

 

17. Regulowana kolumna kierownicza teleskopowo uchylna   
18. Blokada postojowa  
19. Samoczynna blokada mechanizmu róŜnicowego  
20. Błotniki kół przednich   
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21. Rejestracja ciągnika 2-osoby  
22. WyposaŜony w układ pneumatyczny dla sterowania hamulcami 

przyczepy 
 

23. Szerokie ogumienie: przód min. 420 - 440/70/R24,  
tył min. 520 - 540/70/R38 

 

24. Oświetlenie min. 4 halogeny przednie, 2 tylne  
+ lampa uprzywilejowana koloru pomarańczowego  

 

25. Przekładnia min. 24/24 skrzynia 40 km/h  
26. Promień skrętu min 52 stop.  
*wpisać wielkość parametru lub tak/nie 

II  Ładowacz czołowy 

Ładowacz czołowy - nazwa ..........................................., model ............................................ 

 
Lp. 

 
Parametr wymagany 

 

Parametr 
wymagany przez 
Wykonawcę* 

1. Rok produkcji 2013 - 2014  
2. Szerokość załadowcza min. 240 cm  
3. Wysokość podnoszenia min. 350 cm   
4. Sterowanie ładowacza z kabiny operatora – joystick  
5. MoŜliwość szybkiego demontaŜu elementów roboczych (łyŜka + 

ramiona) – ramka euro (multizłącze) 
 

6. ŁyŜka wzmocniona do materiałów sypkich szer. robocza 2,4m  
7. Udźwig min. 1500 kg  
8. WyposaŜenie dodatkowe – widły do palet o udźwigu min. 1200 kg i 

długości wideł min. 1000 montowane na ładowaczu wyposaŜone w 
regulację rozstawu - regulowanie mechanicznie 

 

9. Amortyzacja mechaniczna lub hydrauliczno - gazowa  
10. Trzecia sekcja hydrauliczna  

*wpisać wielkość parametru lub tak/nie 
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III  Uniwersalne ramię hydrauliczne z głowicą do koszenia traw i krzaków 

Uniwersalne ramię hydrauliczne z głowicą do koszenia traw i krzaków -  
nazwa ..................................., model ................................. 

 
Lp. 

 
Parametr wymagany 

 

Parametr 
wymagany przez 
Wykonawcę* 

1. Rok produkcji 2013 - 2014  
2. Bezpiecznik hydr. - gazowy podnoszenia i opuszczania ramienia lub 

inny system bezpieczeństwa 
 

3. Własny układ hydrauliczny ze zbiornikiem oleju min 120 l  
4. Chłodnica oleju wraz z termostatem  
5. Sterowanie pracą ramienia z kabiny kierowcy elektro – hydrauliczne lub 

proporcjonalne, joystick 
 

6. Zakres roboczy poziomy min. 6,0 m  
7. MoŜliwość instalowania wymaganych głowic roboczych  
8. Trzypunktowy układ zawieszenia z tyłu ciągnika  
9. Hydrauliczny wysuw 2-go ramienia  
10. Dwa kierunki obrotu wału tnącego  
11. Wysokość transportowa i garaŜowa wraz z ciągnikiem max. 3,5 m  
12. MontaŜ z ramieniem hydraulicznym  
13. Płynne kopiowanie terenu  
14. Głowica tnąca o szerokości roboczej min. 120 cm  
15. WyposaŜenie głowicy - jeden komplet noŜy uniwersalnych Y oraz 

jeden komplet noŜy bijakowych 
 

Dodatkowo 

16. Moc na hydromotorze min. 60 KM  
17. Moc na wale tnącym min. 50 KM  

Lub 

18. Obroty rotora min. 1985 ÷ 3100  

*wpisać wielkość parametru lub tak/nie 

IV  Głowica do pogłębiania i czyszczenia rowów 

Głowica do pogłębiania i czyszczenia rowów  - nazwa ..............................., model 
....................... 

 
Lp. 

 
Parametr wymagany 

 

Parametr 
wymagany przez 
Wykonawcę* 

1. Rok produkcji 2013 – 2014  
2. Szerokość robocza min. 55 cm  
3. MontaŜ z ramieniem hydraulicznym  
4. NoŜe tnące umoŜliwiające cięcie elementów zdrewniałych min. Ø 12cm  
5. Wyrzut ziemi regulowany   
6. Kierunek wyrzutu boczny  

*wpisać wielkość parametru lub tak/nie 
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Wraz z oświadczeniem dołączam: 

a. oryginalny folder producenta oferowanych urządzeń, 

b. wyciąg aktualnego świadectwa homologacji na ciągnik, 

c. znaki producenta CE maszyn pochodzących z produkcji seryjnej, 

d. tłumaczenie przysięgłe na język polski wszystkich dokumentów  obcojęzycznych (nie mogą to 
być przedruki z Internetu), 

e. wykaz autoryzowanych punktów dealerskich i serwisowych na terenie całego kraju 

....................................dnia ……............  ……………........................................... 

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y 

osoby/osób upowaŜnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 4 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473)  

Nazwa Wykonawcy:  

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

Nazwa zadania:  Dostawa ciągnika nowego wraz z osprzętem nowym do wykonywania 

robót utrzymaniowych na drogach powiatowych. 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki określone w ogłoszeniu  

o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

....................................dnia ……............ ……………........................................... 

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y 

osoby/osób upowaŜnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 5 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP 

Nazwa Wykonawcy:  

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

Nazwa zadania:  Dostawa ciągnika nowego wraz z osprzętem nowym do wykonywania 

robót utrzymaniowych na drogach powiatowych. 

Oświadczenie z § 3 ust. 1 pkt 1  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form,  
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 

 

Oświadczamy, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907, 984, 1047 i 1473).  

 

....................................dnia ……............ ……………........................................... 

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y 

osoby/osób upowaŜnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 7 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

Nazwa Wykonawcy:  

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

Nazwa zadania:  Dostawa ciągnika nowego wraz z osprzętem nowym do wykonywania 

robót utrzymaniowych na drogach powiatowych. 

Wykaz wykonanych głównych dostaw  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj,:   
-  min. 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot 

zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niŜ 350.000,00 zł kaŜda. 

 

Lp. Nazwa zadania 
Przedmiot dostawy 

Wartość 
całkowita 

(w zł brutto) 

Nazwa 
Zleceniodawcy* 

Data 
realizacji 
od – do 

Doświadczenie 

     
własne / 

innych podmiotów* 

     
własne / 

innych podmiotów* 

*  niepotrzebne skreślić  

NaleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
naleŜycie. 

Uwaga: 

W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji zadania korzystał będzie z doświadczenia innych 
podmiotów, winien przedstawić oryginał pisemnego zobowiązania tychŜe podmiotów do oddania 
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

.....................................dnia ……............ ……………........................................... 

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y 

osoby/osób upowaŜnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 8 

INFORMACJA 

o przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP 

Nazwa zadania:  Dostawa ciągnika nowego wraz z osprzętem nowym do wykonywania 

robót utrzymaniowych na drogach powiatowych. 

zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy PZP informuję, Ŝe podmiot, którego reprezentuję: 

..................................................................................................................................................... 
(zarejestrowana nazwa i siedziba firmy) 

 

• nie naleŜy do grupy kapitałowej* 

• naleŜy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), i w związku z tym przedkładam listę podmiotów naleŜących do tej 
samej grupy kapitałowej.* 

Lp. Nazwa podmiotu Adres 

   

   

   

* niepotrzebne skreślić 

Uwaga: 

Niniejszą informację składa kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

....................................dnia ……............ ……………........................................... 

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y 

osoby/osób upowaŜnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 9 

UMOWA /PROJEKT/ 

Zawarta w dniu ………………………………….. w Oławie pomiędzy: 

Powiatowym Zarządem Drogowym w Oławie pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława  

NIP: 912-16-61-171,  REGON: 931959992,  zwanym dalej „Zamawiającym”,  

reprezentowanym przez: 

Kierownika   – Wojciecha DroŜdŜala  

Głównego Księgowego   – Marię Buczek  

a …………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

NIP…………………….………………………, REGON………………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”,  

reprezentowanym przez:   

1. …………………………………………...…….....………………………………………………………………….…………………. 

2. ………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) 
wyboru Dostawcy, na wykonanie zadania pn.: 

 „Dostawa ciągnika nowego wraz z osprzętem nowym do wykonywania 
robót utrzymaniowych na drogach powiatowych”. 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę fabrycznie nowego 

ciągnika rolniczego (wersja drogowa) z ładowaczem czołowym – szt. 1 

wraz z osprzętem nowym: 

• uniwersalne ramię hydrauliczne z głowicą do koszenia traw i krzaków – szt. 1,  

• głowica do pogłębiania i czyszczenia rowów – szt. 1  

do wykonywania robót utrzymaniowych na drogach powiatowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt przedmiotu umowy na Obwód 
Drogowy w Miłoszycach ul. Wrocławska 25, 55-220 Jelcz-Laskowice. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 
sprzętu. 

§ 2 

Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 15.04.2014 r. 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 
Wykonawcy kwotę wynagrodzenia ustaloną w trybie przetargu nieograniczonego: 

netto (bez podatku VAT): ...........................  zł. 
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słownie zł.: ............................................................................................................................. 

+ podatek VAT w wysokości: ........%, tj. .........................zł. 

słownie zł.: ............................................................................................................................. 

co łącznie stanowi brutto (łącznie z podatkiem VAT): ................................  zł. 

słownie zł.: ............................................................................................................................ 

PowyŜsze kwoty zawierają wszelkie koszty związane z realizacja zadania. 

2. Zapłata za realizację zamówienia nastąpi w dwóch równych ratach: 

• I rata  - płatność 30 dni od otrzymania sprzętu w kwocie: 50 % wartości zamówienia 
• II rata - płatność 60 dni od otrzymania sprzętu w kwocie: 50 % wartości zamówienia. 

§ 4 

1. Zamawiający moŜe odebrać przedmiot zamówienia tylko wówczas, gdy zostaną spełnione 
następujące warunki: 

a. dostarczony sprzęt będzie zabezpieczony przed uszkodzeniem na czas transportu  
i składowania, 

b. jeŜeli uszkodzenie sprzętu w czasie transportu nastąpiło z powodu niewłaściwego opakowania, 
odpowiedzialność za wynikłe straty ponosi Wykonawca. 

2. Odbiór sprzętu zostanie potwierdzony podpisanym przez Strony protokołem zdawczo-
odbiorczym. 

3. Do protokołu załącza się następujące dokumenty: 

a. instrukcje obsługi oraz udokumentowane dane fabryczne dla ciągnika wraz z osprzętem do 
wykonywania robót utrzymaniowych na drogach powiatowych, 

b. dokumenty gwarancyjne dla kaŜdego sprzętu wchodzącego w skład maszyny, 

c. znak CE producenta. 

4. Wykrycie wad, usterek lub niezgodności sprzętu z warunkami podanymi w ofercie przetargowej 
w trakcie odbioru stanowi podstawę odmowy odbioru towaru. 

5. Wykrycie wad lub usterek sprzętu po odbiorze nie pozbawia Zamawiającego uprawnień 
wynikających z umowy oraz moŜliwości dochodzenia od Wykonawcy roszczeń na zasadach 
ogólnych. 

§ 5 

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty naleŜności określonej w § 3 ust. 1,  w terminach określonych 
w § 3 ust. 2 po wykonaniu dostawy i przeszkoleniu pracowników Zamawiającego. 
Za datę zapłaty uwaŜać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

2. NaleŜności wynikające z faktury będą płatne na konto Wykonawcy …………………………..…………. 

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru sprzętu kompletnego podpisany przez 
przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy. 

§ 6 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił szkolnie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi 
sprzętu dla pracowników przeznaczonych do obsługi w/w sprzętu w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, w terminie nie później niŜ 2 dni od dostarczenia sprzętu. 
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§ 7 

1. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres min. 12 miesięcy.  
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania protokółu odbioru. 

2. Gwarancja zostanie doręczona Zamawiającemu nie później niŜ w dniu podpisania protokołu 
odbioru. Postanowienia gwarancji będą zgodne z warunkami ustalonymi przez Zamawiającego 
przed zawarciem umowy. 

3. Udzielona gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego innych niŜ dotyczących wad 
wykrytych po jego odbiorze. 

4. Obowiązki gwarancyjne będą wykonywane przez: 

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

5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym do naprawy lub wymiany na nowy w ciągu 
14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o awarii pod rygorem zapłaty kary umownej, określonej 
w § 8 ust. 1 lit. b) umowy. 

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 
brutto, za kaŜdy dzień zwłoki, 

b. za zwłokę w naprawie lub wymianie sprzętu na nowy w okresie gwarancyjnym w wysokości 
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, 

c. odstąpienia od umowy przez Wykonawcę – wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 
brutto. 

3. JeŜeli wartość wyrządzonej szkody przekracza wartość naliczonych kar umownych, Stronom 
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

§ 9 

1. Odstąpienie od umowy moŜe nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych obowiązującymi 
przepisami oraz postanowieniami umowy. 

2. Oświadczenie w sprawie odstąpienia powinno być dokonane w formie pisemnej i zawierać 
uzasadnienie pod rygorem niewaŜności oświadczenia. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy  
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego 
z tytułu wykonania części umowy. 

§ 10 

1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona następujące dostawy będące przedmiotem 
zamówienia: 

a. .................................................. 

b. .................................................. 
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2. Podwykonawca zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, wykona następujące dostawy: 

a. .................................................. 

b. .................................................. 

3. Zlecenie części prac Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego 
do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jak za działania lub 
zaniechania własne. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do naleŜytego wykonania umowy zawartej przez siebie  
z Podwykonawcą. 

6. Wykonawca nie moŜe bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających  
z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§ 11 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie  w formie pisemnej  
w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaŜności, zgodnie  
z zasadami opisanymi w SIWZ. 

§ 12 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia 
publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania 
polubownego kierując swoje roszczenie do Zamawiającego. 

2. W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postępowania polubownego, ewentualne spory 
rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) oraz Kodeksu Cywilnego. 

§ 14 

Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron. 

Zamawiający                                                                                        Wykonawca 

 

 

 


