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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 

Rozdział I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY (SPRZEDAJĄCEGO) WRAZ Z DODATKAMI 

1. Instrukcja dla Wykonawców (IdW) 

2. Formularze stanowiące dodatki do Instrukcji dla Wykonawców dotyczące spełniania przez 

Wykonawców warunków udziału w postępowaniu/wykazania braku podstaw do 

wykluczenia Wykonawcy z postępowania : 

1) Formularz oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 

PZP dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania (każdy Wykonawca składa wraz 

z ofertą); 

2) Formularz oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 

Pzp dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu (każdy Wykonawca 

składa wraz z ofertą); 

PRZYKŁAD oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (składa każdy Wykonawca - bez 

wezwania - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na str. internetowej informacji o której mowa w art. 

86 ust. 5 ustawy Pzp) 

PRZYKŁAD Treści zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia złożone przez podmiot, z zasobów 

którego Wykonawca będzie korzystał na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp (składa 

Wykonawca wraz z ofertą jeśli korzysta z potencjału podmiotu trzeciego - zgodnie z pkt. 8 I d W )  

Rozdział II - FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 

1. Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 1A - wykaz szczegółów oferowanego przedmiotu mówienia 

Rozdział III - WZÓR UMOWY 

Rozdział IV - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Rozdział I NSTRUKCJA DLA WYKONAWCY (SPRZEDAJĄCEGO) WRAZ Z 
DODAKAMI 

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO(KUPUJĄCEGO) 

Nazwa Zamawiającego:  Gmina Popów 
 

Adres Zamawiającego:  Zawady 

       Ul. Częstochowska 6 

       42-110 Popów 

REGON:     151398362 

NIP:     5742054608 

Strona internetowa, na której udostępniona będzie SIWZ, informacje o postepowaniu oraz    

dokumenty dotyczące przetargu:  www.bip.gminapopow.pl 

Adres e-mail Zamawiającego:  ug@gminapopow.pl 

Tel/Fax:     34 317 70 67 

Godziny urzędowania:   poniedziałek, wtorek czwartek – 7:30 - 15:30 
       środa – 7;30 – 17;00 
       piątek – 7:30 – 14:00 

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest  

w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 

29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164, z późn. 

zm.) o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2.2. Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Popów w Zawadach. 

2.3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie 

internetowej www.bip.gminapopow.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia  

o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

2.4. Oznaczenie postępowania: 

ZP.271.7.2016 

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten 

znak. 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Zakup ciągnika rolniczego wraz z dostarczeniem go pod wskazany przez Zmawiającego 
adres. 

3.2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia 
stanowiącym Rozdział IV SIWZ. 

3.3. Zamawiający wymaga, aby dostarczony ciągnik był fabrycznie nowy, posiadał wszystkie 
niezbędne świadectwa lub inne dokumenty dopuszczenia do ruchu drogowego. 

http://www.bip.gminapopow.pl/
mailto:ug@gminapopow.pl
http://www.bip.gminapopow.pl/


 
 

3.4. Zamawiający wymaga dostarczenia Przedmiotu zamówienia pod adres:  

Zawady, ul. Rzeczna 1, 42- 110 Popów – Gminna Oczyszczalnia Ścieków. 

3.4. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.)  

i ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164 z późn. zm.). 

3.5. Rodzaj zamówienia: dostawa. 

3.6. Oznaczenie według CPV: 

- główny przedmiot: 16.70.00.00-2 - ciągniki 

3.7. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenie zamówień, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt. 6ustawy PZP. 

3.8. Informacje dotyczące podwykonawców: 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

zamówienia. 

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy. 

W przypadku powierzenia zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda, wskazania 

przez Wykonawcę w Ofercie (Formularz Ofertowy) firmy podwykonawcy, zgodnie  

z pkt. 8.8 IdW. 

3.9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3.10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze oferty 

najkorzystniejszej. 

3.11. Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych. 

3.12. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia : od dnia podpisania umowy do dnia ….. grudnia 2016 r. 

Termin realizacji zamówienia będzie podlegał ocenie jako kryterium oceny ofert (pkt 17 IdW) 

- do oceny Zamawiający przyjmuje termin realizacji zamówienia określony data, wskazany 

przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. (termin 20.12.2016 r. lub 27.12.2016 r.). 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

5.1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału  

w postępowaniu. 

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

podmiotowe (zgodnie z art. 22. ust. Ib ustawy PZP), dotyczące: 

1). kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów : 

Nie dotyczy. 

2). sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 



 
 

Nie dotyczy. 

3).  zdolności technicznej lub zawodowej: 

Nie dotyczy. 

6. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

6.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 

23 ustawy PZP. 

6.2.  Wykluczenie Wykonawcy nastąp zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP. 

6.3.  Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-

20 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienia stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ściągania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, 

jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony 

w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

6.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie pkt. 6.3. 

6.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  
W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

7.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie: 

1)  o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, 
2)  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu . 

7.2. Oświadczenia, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie 

pisemnej wraz z ofertą na formularzach zamieszczonych w Rozdziale I niniejszej SIWZ 

(załącznik nr 1 i nr 2). 

7.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dania zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 



 
 

Wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zmieszczona w Rozdziale I 

niniejszej SIWZ. 

7.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP. 

7.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

7.6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP, w pierwszej kolejności dokona oceny 

ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. 

8. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22a USTAWY PZP ORAZ 
ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY 

8.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, w stosowych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych. 

8.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

8.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy PZP. 

8.4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 

8.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 



 
 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

8.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 

określonym przez zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową 

lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 8.1. 

8.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 

oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w 

szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje 

dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 

8.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.1. 

8.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIE O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA) 

9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia 

9.2. W przypadku Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, żaden 
z nich nie może podlegać wykluczeniu z podwoda niespełnienia warunków, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 

9.3. W przypadku Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, 



 
 

oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

9.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

o przynależności barku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w pkt. 7.3 składa każdy z Wykonawców. 

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA I WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ I 
DOKUMENTÓW 

10.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada  

2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012r., poz. 1529 oraz z 2015r., poz. 1830), osobiście, 

za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz.U. z 2013r., poz. 1422 i z 2015r., poz. 1844 oraz z 2016r., poz. 147 i 615),  

z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej. 

- faksem na nr 34 317 70 67 

- e-mail:ug@gminapopow.pl 

- pisemnie na adres : 

Urząd Gminy Popów 
Zawady 
Ul. Częstochowska 6 
42-110 Popów 

10.2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 

- sprawy techniczne – Wojciech Konieczny, tel. 34 317 70 67 w.215, 
- sprawy proceduralne – Monika Kowalczyk, tel. 34 317 70 67 w. 224. 

10.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

10.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający przyjmuję domniemanie, że dokumenty wysłane na numer faksu lub e-mail 

podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

Wykonawcy z treścią pisma. 

10.5. W postępowaniu oświadczenia, składa się w formie pisemnej. 

10.6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

10.7. Oświadczenie, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane 
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(Dz.U. z 2016r., poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem" składane przez 

Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz przez podwykonawców, należy złożyć 

w oryginale. 

10.8. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 8.2 należy złożyć w oryginale. 

10.9. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 

powyżej, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem. 

Poświadczania za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo 

podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektrycznym. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być 

sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz  

z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność  

z oryginałem). 

10.10. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub 

będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

11. UDZELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

11.1. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek  

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

11.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym w pkt. 

11.1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

11.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, 

o których mowa w pkt. 11.1. 

11.4. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ powinny zostać wnoszone  

w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11.5. Wyjaśnienia oraz zmiany SIWZ będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy 

PZP. 

11.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią wyjaśnienia, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 



 
 

Zamawiającego. 

11.7. Adres strony internetowej na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.bip.gminapopow.pl. Na stronie tej 

Zamawiający będzie również zamieszczał inne informacje związane z niniejszym 

postępowaniem zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

14.1. Wymagania i zalecenia ogólne 

1) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego tylko jedną ofertę.  

2) Wymaga się by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną 

czytelność jej treści, oprawiona w sposób wykluczający ew. wyjmowanie  

i podmianę kart; 

3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 

czytelny; 

4) Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy 

określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 

organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy; 

5) Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny  

i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej 

ofertę; 

6) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane; 

7) Wykonawca może zastrzec te informacje, które nie mogą być udostępnione, 

ponieważ zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenci (Dz. U. z 2003r., Nr 

153, poz. 1503 z późn. zm.). Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz 

wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Załączniki zawierające informacje 

zastrzeżone należy umieścić w oddzielnym pakiecie spiętym, ponumerowanym i 

opatrzonym nazwą : „Załączniki zastrzeżone - informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa". Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 
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86 ust. 4 ustawy PZP tj. informacji dotyczących : ceny, terminu wykonania, terminu 

gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. Z uwagi na to Zamawiający 

zastrzega, że powyższe dane, jako nie stanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa z 

mocy ustawy będą traktowane jako jawne. 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2003 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) 

„Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnianie do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 

lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca 

podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności." 

8) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być 

oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

Urząd Gminy Popów 

Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów 

oraz opisana: 

Oferta na zadanie pn. 

„Zakup ciągnika rolniczego”  

Nr referencyjny: ZP.271.7.2016  

Nie otwierać przed dniem: 25.11.2016 r. 

14.2. Zmiany i wycofanie oferty 

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i 

wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

2) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i 

zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest 

przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. 

3) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten 

sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to 

powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 

4) Koperty oznakowane napisem WYCOFANIE zostaną otwarte i przeczytane jako 

pierwsze. Oferty, których wycofanie dotyczy, będą zwrócone wykonawcy bez 

otwierania. 

14.3. Zawartość oferty. Oferta powinna zawierać : 

1) Wypełniony zgodnie z treścią SIWZ „FORMULARZ OFERTOWY" wraz z załącznikiem 

nr 1A - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ, 

2) „FORMULARZ CENOWY" - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ, 

3) Oświadczenia określone w pkt. 7.1 IdW, 

4) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt. 8.2 IdW, w przypadku gdy 

Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia 



 
 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie 

wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, o ile sposób reprezentacji wskazany w 

pełnomocnictwie (lider) uległ zmianie w stosunku do pełnomocnictwa złożonego 

wraz z ofertą. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub 

kopii uwierzytelnionej przez notariusza, 

6) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 

uwierzytelniona przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów 

składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności 

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014r., poz. 1114 

oraz z 2016r., poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. O ile 

prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

15.1. Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 

Popów, w sekretariacie - pokój nr 12, w terminie do dnia 25.11.2016 r., do godziny 

12:00. 

15.2. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłką zwykłą, poleconą lub pocztą 

kurierską) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty 

przez Zamawiającego. 

Oferty należy przesłać/dostarczyć na adres: 

Urząd Gminy Popów 

Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów 

15.3. W przypadku złożenia oferty po terminie do składania ofert Zamawiający, zgodnie z 

art. 84 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

15.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2016 r. o godz. 12:15 w siedzibie Urzędu Gminy 

Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów, pokój nr 10. 

15.5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. 

15.6. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do 
Zamawiającego. 

15.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

15.8. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach. 

15.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 



 
 

informacje dotyczące : 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; cent, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

16.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz Ofertowy. 

Wzory w/w formularzy zostały umieszczone w Rozdziale II niniejszej SIWZ. 

16.2. Wykonawca określi wartości netto, podatek Vat oraz wartość brutto za przedmiot 
zamówienia. 

16.3. Wartość netto powinna zawierać ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. 

16.4. Cena brutto określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i 

nie będzie podlegała zmianom. 

16.5. Cena oferty stanowić będzie wartość brutto wpisaną na Formularzu Ofertowym  na 

całość przedmiotu zamówienia. 

16.6. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

16.7. Wartości w poszczególnych pozycjach Formularza Ofertowego oraz cena oferty powinny 

być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza 

pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do pełnego grosza. 

16.8. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 

29 lipca 2011 r. o podatku od towarów i usług (teks jednolity: Dz. U. 2011r., nr 177, poz. 

1054 z późn. zm.). 

16.9. Stawka podatku VAT ustalona przez zamawiającego dla całości niniejszego przedmiotu 

zamówienia wynosi 23%. 

Wykonawca zobowiązany do opłacania innej stawki podatku VAT lub zwolniony z 

obowiązku opłacania podatku VAT powinien załączyć do oferty informację (np. 

interpretację indywidualną lub interpretacją ogólną prawa podatkowego wydawaną w 

imieniu Ministra Finansów) ze wskazaniem podstawy faktycznej i prawnej 

nieuwzględnienia stawki podatku VAT określonej powyżej przez Zamawiającego. 

16.10. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 

do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 



 
 

17. OPIS KRYTERIÓW. KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OREFTY. WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

17.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować 

następujące kryteria oceny ofert: 

cena : 60% = 60 pkt. 

termin realizacji zamówienia :  10% = 10 pkt.  

okres gwarancji: 30% = 30  pkt 

17.2 Opis kryterium „cena" 

Kryterium „cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu 

Ofertowym. 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną 

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Faktyczna ilość punktów (C) zostanie obliczona według poniższego wzoru : 

C min 
C =  ------------------- x ZP x WP 

Co 

C min - cena brutto oferty najtańszej 

Co - cena brutto oferty ocenianej 

ZP - znaczenie procentowe kryterium, tu : 60 % 

WP - waga punktowa kryterium, tu : 100 pkt. 

17.3 Opis kryterium „termin realizacji zamówienia" 

Przez kryterium „termin realizacji zamówienia" do oceny Zamawiający przyjmuje 

termin realizacji zamówienia określony datą, wskazany przez Wykonawcę w 

Formularzu Ofertowym. 
Zamawiający przy obliczaniu punktów (T) w tym kryterium zastosuje następujące 
wyliczenie: 

- realizacja przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 20.12.2016 r. -  10 pkt. 
- realizacja przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 27.12.2016 r. - 0 pkt. 

17.4 Opis kryterium „okres gwarancji" 

Kryterium „okres gwarancji" będzie rozpatrywane na podstawie terminu gwarancji na 

wykonany przedmiot zamówienia, podany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

Zamawiający zastrzega, że minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesięcy, 

natomiast maksymalny termin to 48 miesięcy. Zaoferowanie terminu gwarancji 

krótszego niż 24 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty. 

Faktyczna ilość punktów (G) zostanie obliczona następująco : 

 48 miesięcy gwarancji 30 pkt 

36 miesiące gwarancji: 20 pkt 

24 miesięcy gwarancji: 0 pkt 

17.5 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę 

punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem : 

P = C + T +G 



 
 

gdzie : C - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena (cena ofertowa brutto)" 

T - ilość punktów uzyskanych w kryterium „termin realizacji zamówienia" 

G - ilość punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji". 

17.6 Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności 

lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

17.7 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP, informacja, o której mowa 

w pkt. 17.5.2) IdW, zawiera wyjaśnienia powodów, dla których dowody przedstawione 

przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 

17.8 Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt. 17.5.1) i 17.5.4) IdW, na 

stronie internetowej. 

18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, TAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

18.1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostanie przesłane przy użyciu środków komunikami elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli 

zostanie przesłane w inny sposób. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy 

zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego wykonawcę. 

18.2. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przed podpisaniem 

umowy na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć umowę regulującą 

współpracę Wykonawców. O terminie złożenia dokumentu, Zamawiający powiadomi 

wykonawcę odrębnym pismem. 

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

19.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

20. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. 



 
 

Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na 

Wykonawcy oraz Zamawiającym zawiera wzór umowy - Rozdział III SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych we 

wzorze umowy - Rozdział III SIWZ. 

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNET PRZYSŁUGUTĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Środki ochrony prawnej przysługują, na zasadach określonych w dziale VI ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164), wykonawcy, a także 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

22. LISTA DODATKÓW 

Wymienione niżej dodatki stanowią integralną część „Instrukcji dla Wykonawców": 

1) Formularz oświadczenia Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 

PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (każdy Wykonawca składa wraz z 

ofertą) - dodatek nr 1, 

2) Formularz oświadczenia Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 

PZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (każdy Wykonawca składa 

wraz z ofertą) - dodatek nr 2. 

PRZYKŁAD oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP (składa każdy Wykonawca - bez wezwania - w terminie 3 

dni od dnia zamieszczenia na str. internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP). 

PRZYKŁAD treści zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia złożone przez podmiot, z zasobów którego 

Wykonawca będzie korzystał na zasadach określonych w art. 22 a ustawy PZP (składa 

Wykonawca wraz z ofertą jeśli korzysta z potencjału podmiotu trzeciego - zgodnie z pkt. 8 IdW). 

 


