Ogłoszenie nr 604998-N-2017 z dnia 2017-10-20 r.
Gminny Zakład Usług Wodnych: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
NaleŜy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób naleŜących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niŜ 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
JeŜeli tak, naleŜy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Usług Wodnych, krajowy numer identyfikacyjny
65154315600000, ul. Fredropol 40 , 37734 Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska,
tel. 166 719 230, e-mail gzuw@fredropol.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym moŜna uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeŜeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez kaŜdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania moŜna
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.fredropol.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.bip.fredropol.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji moŜna
uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŜy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi moŜna uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa ciągnika
rolniczego wraz z osprzętem.
Numer referencyjny: GZUW.271.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o moŜliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu moŜna składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które moŜe zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: 1. CIĄGNIKDostawa
obejmuje zakup ciągnika rolniczego, fabrycznie nowego, spełniającego warunki dopuszczenia
do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Zamawiający dopuszcza ciągnik nowy
powystawowy. Przeznaczenie do wywozu nieczystości płynnych, stałych, koszenia traw oraz
do realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych (odśnieŜanie i posypywanie
jezdni w okresie zimowym, koszenie poboczy itp.). Dostawa na koszt Wykonawcy pod adres
Zamawiającego tj. Fredropol 15; 37-734 Fredropol z pełni zatankowanym zbiornikiem
paliwa.WYMAGANIA TECHNICZNE:Silnik: 4 Cylindrowy. Pojemność min. 3,00 lMoc
znamionowa - min: 85 KMNapęd: 4x4Pojemność zbiornika paliwa - min 100 lPrzekładnia: z
biegami przełączanymi pod obciąŜeniem.Maksymalna prędkość jazdy: min. 40 km/h. Przedni
TUZ: przedni podnośnik o udŜwigu min: 2000 kg Kat. IITylny TUZ: Sterowany
elektrohydraulicznie. Maksymalny udźwig min. 3700 kg. Kat. IIZaczepy: Transportowy
suwliwy, dolny zaczep polowy4 światła robocze + 2 światła drogoweHamulce pneumatyczne
przyczepy 1 + 2 obwodowa,1 lampa ostrzegawcza,2 teleskopowe lusterka,Skrzynka
narzędziowa,Polska instrukcja obsługiOGUMIENIE:opony radialne2. PŁUG
ODŚNIEśNYPług hydrauliczny dwuskośny regulowany z kabiny do odśnieŜania dróg o
szerokości roboczej 280 cm - 300 cmLemiesz gumowyFartuch gumowy szer. ok 20
cmWysokość tarczy minimum 100 cmOświetlenie boczneKompletne podłączenie
hydrauliczne z osprzętem przystosowane na gotowo do pracyMocowanie na TUZ zgodne z

TUZ oferowanego ciągnika - kompatybilneZabezpieczenie dolnej listwy
spręŜynoweZabezpieczenie mechaniczne na ścinanie śrub ramki TUZ.Waga dopasowana do
przedniego TUZ ciągnika - kompatybilnośćConajmniej 5 pozycji roboczych (strzała, V, skos
w lewo, skos w prawo, prosty)3. POSYPYWARKA SAMOZAŁADOWCZASzerokość
robocza minimum 200 cmNapęd hydraulicznyPojemność załadunku minimum 1,2 m3MontaŜ
na tylnym TUZUstawienie regulacji intensywności sypania, za pomocą zmiany obrotów
wałka dozującegoWaga dopasowana do tylnego TUZ ciągnika - kompatybilnośćPowyŜsze
urządzenia muszą być w pełni kompatybilne ze sobą oraz muszą posiadać atesty i
dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawaRozwiązania równowaŜneTam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia
został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło
lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez
konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych,
wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1
pkt. 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złoŜenie
oferty równowaŜnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań
"równowaŜnych" w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, Ŝe zapewnią
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od załoŜonych w dokumentacji oraz będą
zgodne pod względem:a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne,
liczba elementów składowych),b) charakteru uŜytkowego (toŜsamość funkcji),c)
charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),d) parametrów technicznych
(wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe,
konstrukcja),e) parametrów bezpieczeństwa uŜytkowania,f) standardów
emisyjnych,Wykonawca na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w
stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub
aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy
europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej
europejskie.Ilekroć w dokumentacji, mowa jest o polskich normach, naleŜy przez to rozumieć
polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w
art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŜne
zobowiązany jest załączyć do oferty"WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
RÓWNOWAśNYCH" i stosowane dokumenty potwierdzające, Ŝe zaoferowane
materiały/urządzenia/wyroby zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych
od załoŜonych w dokumentacji technicznej.Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą
minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania
towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych
producentów.Uwaga: W przypadku zaoferowania materiałów/urządzeń/wyrobów
niespełniających minimalnych parametrów jakościowych, określonych w opisie przedmiotu
zamówienia oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art.89 ust 1 pkt 2
"ustawy Pzp" , jako Ŝe jej treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 16700000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34390000-7
43313100-1
39237000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeŜeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
14
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Nie dotyczy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, śE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 ustawy , wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji -dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych naleŜności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiąŜącego porozumienia w sprawie spłat tych
naleŜności, 3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 4) oświadczenie wykonawcy
o przynaleŜności albo braku przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeŜeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dostawę przynajmniej
jednego ciągnika rolniczego o wartości min. 140 000,00 zł brutto.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
NaleŜy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złoŜenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złoŜenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złoŜenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej
Nie
ZłoŜenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złoŜeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złoŜenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złoŜonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
NaleŜy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
NaleŜy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Nie
NaleŜy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złoŜyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
CENA
60,00
GWARANCJA 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeŜenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
NaleŜy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeŜeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
NaleŜy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złoŜyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
NaleŜy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Informacje na temat umowy i jej zmian zawarte są w zał. nr 4 do SIWZ Wzór umowy. 1.
Zakres zmian niniejszej umowy dopuszczalnych przez Zamawiającego po uprzednim
uzyskaniu jego zgody w następujących przypadkach: 1) działania siły wyŜszej, 2) przeszkód
lub warunków, które mogą mieć wpływ na realizacje dostaw, a które nie mogły być
racjonalnie przewidziane przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 3) moŜliwa jest zmiana
terminu realizacji zamówienia uwzględniająca jednak wydatkowanie środków
zabezpieczonych na realizację zadania w bieŜącym roku oraz zapewniająca terminową
realizację projektu (zadania), 4) w zakresie rodzaju/modelu sprzętu w przypadku obiektywnej
niemoŜności dostarczenia sprzętu (zakończona produkcja, niedostępność na rynku, etc.)
umowę moŜna zmienić co do rodzaju/typu/modelu sprzętu, pod warunkiem, Ŝe
urządzenie/urządzenia będą nowszą wersją oferowanego modelu, będą miały lepsze wszystkie
parametry, bądź część parametrów i pozostałe parametry bez zmian, 5) szczególnie
uzasadniane zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do koncepcji przedstawionej w
ofercie wynikające z procesu projektowania i ciągnika ze szczególnym uwzględnieniem
zmian korzystnych dla Zamawiającego. 2. Zmiana umowy moŜliwa jest takŜe w
następujących przypadkach: 1) zaistnienia omyłki pisarskiej, 2) nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia, 3)
powstania niejasności lub rozbieŜności w rozumieniu pojęć uŜytych w umowie, których nie
będzie moŜna usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umoŜliwiać usunięcie rozbieŜności i
doprecyzowanie umowy w celu jej jednoznacznej interpretacji. 3. Zmiany umowy określone
w ust. 1 i 2 nie będą skutkować zmianą ceny umowy, ani naliczeniem kar umownych, bądź
odsetek ustawowych za zwłokę dla którejkolwiek ze stron umowy. 4. Zamawiający ma prawo
odstąpić od umowy w przypadku stwierdzenia istotnych wad przedmiotu umowy.
Wykonawcy nie przysługują Ŝadne roszczenia, w tym nie przysługują roszczenia o zwrot
poniesionych kosztów. 5. 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 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie
wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeŜeli dotyczy):
Środki słuŜące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2017-10-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeŜeli
środki słuŜące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

