Łabiszyn: DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO
Numer ogłoszenia: 117051 - 2011; data zamieszczenia: 15.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Łabiszynie , pl. 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52
3844052, faks 52 3844052.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.labiszyn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa
ciągnika o następujących parametrach: a) silnik 4 cylindrowy turbo, min. euro 2; b) moc silnika: min. 100 KM; c) układ
kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym; d) kabina kierowcy wyposażona w ogrzewanie, wentylację; e) radio; b)
napęd na 4 koła; c) skrzynia biegów synchronizowana; d) tylni podnośnik o udźwigu min. 3,5 tony; e) przedni podnośnik
TUZ; f) oświetlenie dachowe przednie i tylnie; g) oświetlenie błyskowe; h) oferowany ciągnik musi być fabrycznie nowy,
rok produkcji 2011 Wymagania dodatkowe: a) pakiet ubezpieczeniowy OC, AC, NW - min. 12 miesięcy od momentu
podpisania umowy; b) serwis gwarancyjny min. 18 miesięcy; c) Wykonawca załączy do przedmiotu zamówienia instrukcję
obsługi w języku polskim; d) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletne urządzenie zgodnie z warunkami
technicznymi określonymi w SIWZ wraz z wymaganymi dokumentami niezbędnymi do rejestracji pojazdu; e) Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić minimum trzy bezpłatne przeglądy gwarancyjne; f) Wykonawca zobowiązany jest do
uruchomienia ciągnika i przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego; g) najpóźniej w dniu dostawy
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie posiadania homologacji; wyciąg ze świadectwa homologacji WE
typu pojazdu oferowanego, obowiązujący w dniu wydania, homologacji - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24
października 2005r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep, Dz. U. Nr 237 poz. 2009 z 06 grudnia
2005r. z późniejszymi zmianami. h) Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy związanych z
realizacją przedmiotu zamówienia; i) Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie opłacona zgodnie ze
wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; j) podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru
przedmiotu zamówienia potwierdzony podpisem osoby wyznaczonej przez Zamawiającego; 2. Wykonawca udzieli, co
najmniej 18 - miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c)
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: a) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Działalność prowadzona na potrzeby
wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. b) wiedza i
doświadczenie wykaz wykonanych, co najmniej dwóch dostaw w zakresie przedmiotu
zamówienia, niezbędnych do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy
- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbioru z
załączonym dokumentem potwierdzającym, że te dostawy zostały wykonane należycie; c)
potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia: oprócz podpisanego oświadczenia
o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający nie żąda dodatkowych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunku
dotyczącego dysponowania potencjałem technicznym i osobami. d) sytuacja ekonomiczna i
finansowa opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych. 4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz stwierdzi brak podstaw do
wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w atr. 24 ust. 1 5. Wykonawcy,
którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt1 rozdział 4 mogą
spełniać łącznie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach wymienionych w rozdziale 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z
treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykaz wykonanych, co najmniej dwóch dostaw w zakresie przedmiotu zamówienia, niezbędnych
do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbioru z załączonym
dokumentem potwierdzającym, że te dostawy zostały wykonane należycie;
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oprócz podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie żąda dodatkowych dokumentów na potwierdzenie
spełniania warunku dotyczącego dysponowania potencjałem technicznym i osobami.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oprócz podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie żąda dodatkowych dokumentów na potwierdzenie
spełniania warunku dotyczącego dysponowania potencjałem technicznym i osobami.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w
pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
należy przedłożyć:
inne dokumenty
1. opis techniczny oferowane ciągnika zgodny z opisem przedmiotu zamówienia według załącznika Nr 6 do
SIWZ; 2. zdjęcia ciągnika;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony Formularz Ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ W przypadku składania oferty przez
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden Formularz Ofertowy. 2.
Wypełniony i zaparafowany wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ 3. Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia; 4. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; 5. Wykaz części zamówienia, których wykonanie
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz ze wskazaniem zakresu wykonywanych prac przez
podwykonawców 6. Pozostałe dokumenty według SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad
50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.labiszyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Łabiszynie ul. Plac
1000- lecia 1 89-210 Łabiszyn.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2011 godzina
11:00, miejsce: Urząd Miejski w Łabiszynie ul. Plac 1000- lecia 1, pok. nr 15 89-210 Łabiszyn.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu 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

