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Numer sprawy: Zam. Publ. 2/2019  

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w 
Zatorze, adres ul. Jana Pawła II 9/A, 32-640 Zator  

Zator, dnia 30.04.2019  

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. 

„Zakup dwóch nowoczesnych ciągników rolniczych  dla Rybackiego Zakładu 

Doświadczalnego w Zatorze” 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r poz. 1579 z późn. zm) o wartości 

szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy PZP. 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1.Załącznik nr 1 - Formularz Oferty 

2.Załącznik nr 2 - Specyfikacja oferowanego ciągnika (wypełnić do Części nr 1 Formularza  

                        Oferty) 

3.Załącznik nr 3-  Specyfikacja oferowanego ciągnika (wypełnić do Części nr 2 Formularza 

Oferty) 

5.Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu  wykluczeniu  

6.Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o grupie kapitałowej 

7.Załącznik nr 6 - Wzór umowy  

 

UWAGA: 

Wykonawca powinien uważnie zapoznać się z treścią SIWZ. 

Zastosowane skróty: 

SIWZ –   specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

Pzp     –   ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie 

Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze 

adres :ul. Jana Pawła II 9/A , 32-640 Zator, woj. Małopolskie, polska 

REGON: 000080192-00027, NIP: 7390202079  

Tel.33 8412 128 , fax 33 8410585 

 

e-mail : fishrzd@man.pl 

http:  www.rzdzator.pl 

 

Miejsce publikacji ogłoszeń i materiałów dotyczących zamówień publicznych : 

www.rzdzator.pl ( sekcja: przetargi) 

 

Godziny pracy Zamawiającego : od poniedziałku do piątku w godz. 7:00- 15:00 

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie Pzp. 

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 Pzp. 

Inwestycja jest realizowana w ramach operacji pt. „ Zakup dwóch nowoczesnych ciągników dla 

Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze” realizowanej przez Rybacki Zakład 

Doświadczalny w Zatorze Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w 

Olsztynie w ramach umowy o dofinansowanie nr 00040-6523.2-SW0610029/18/19 z 

01.04.2019r z Województwem Małopolskim w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii 

rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i 

spójności terytorialnej „ objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.z wyłączeniem 

projektów grantowych grantowych w ramach celu „Podnoszenie wartości produktów tworzenie 

miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach 

łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury obejmującej podnoszenie 

wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha 

dostaw , obejmującego działalność związaną z produkcją , przetwarzaniem i obrotem produktami 

rybołówstwa i akwakultury . 

 

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
 

mailto:fishrzd@man.pl
http://www.rzdzator.pl/
http://www.rzdzator.pl/
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych ciągników rolniczych  -

łącznie 2 części zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi poniżej. 

 

2. Opis poszczególnych części: 

 

2.1   Część nr 1 – ciągnik rolniczy  

        a/   zakres zamówienia: dostawa nowego ciągnika rolniczego  

        b/  krótki opis: zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego o mocy minimalnej 75 KM  

              fabrycznie - nowy, nierejestrowany , objęty co najmniej 12-miesięczną  gwarancją, rok  

              produkcji 2018 lub nowszy (tj. 2019) 

               

2.2   Część nr 2 – ciągnik rolniczy  

        a/   zakres zamówienia : dostawa nowego ciągnika rolniczego  

        b/  krótki opis: zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego o mocy minimalnej 85KM,              

               fabrycznie nowy, nierejestrowany, objęty co najmniej 12- miesięczną   gwarancją ,  rok  

               produkcji 2018 lub nowszy (tj. 2019) 

                

3. Zamówienie zostało podzielone na 2 części . Oferty można składać w odniesieniu do  

     wszystkich części zamówienia (tj. zarówno co do jednej , jak i obu części zamówienia).  

     Jednemu wykonawcy może zostać udzielone zamówienie w odniesieniu co do wszystkich  

      części zamówienia. 

 

4.  Dostarczony sprzęt musi spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o ruchu   

 drogowym /Dz.U. z 1997r nr 86 poz. 602 z późn. zm/ z dnia 20.06.1997 r. oraz być   

 dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z rozporządzeniami  

 wydanymi na podstawie ww. ustawy.  

 

 

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 

1. Cześć nr 1 - ciągnik rolniczy  

Ciągnik fabrycznie nowy, fabrycznie nowy, nierejestrowany , objęty co najmniej 12- miesięczną 

gwarancją,  rok produkcji 2018 lub nowszy (tj. 2019) 

 

Lp. Wymagania 

1  spełniający polskie i europejskie normy w zakresie bezpieczeństwa oraz 

wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo o ruchu drogowym , 

 silnik o pojemności co najmniej 2,9 l 

 moc minimalna co najmniej : 75  KM ,  

 prosta skrzynia mechaniczna 12 x 12 (dopuszczalna będą również w 

rozmiarze od 12x12 do 20 x 20) 

 możliwa do osiągnięcia prędkość jazdy wynosić będzie co najmniej 40 

km/godz. , 

 rewers hydrauliczny, 

 napęd 4 x 4, 

 tylny most bez zwolnic, 

 pompa hydrauliczna wzmocniona o wydajności min.: 48 l/min. , 
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 WOM 540/540E Obr .min , 

 4 światła robocze, 

 okno dachowe z przysłoną przeciwsłoneczną, 

 3 pary wyjść hydrauliki,  

 pakiet przednich obciążników łączna masa 350 kg, 

 2 rodzaje tylnych zaczepów, transport regulowany i rolniczy z kompletem 

sworzni, 

 schowek zewnętrzny na klucze, 

 klimatyzacja kabiny, 

 radio, 

 układ pneumatyki 2 + 1 

 

 

 

 

 

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 

- okres gwarancji wynosić będzie min. 12 miesięcy, bez limitu motogodzin naprawy 

gwarancyjne bezpłatne w miejscu pracy ciągnika, naprawa do 10 dni roboczych licząc od 

dnia zgłoszenia; 

- czas reakcji na zgłoszenie serwisowe/naprawy nie dłużej jak 12 godzin w dni robocze; 

- przeglądy okresowe w okresie gwarancji w miejscu garażowania ciągnika, serwis 

gwarancyjny sprawowany bezpośrednio przez Wykonawcę; 

- w cenie oferty należy uwzględnić przeszkolenie operatorów pojazdu pod względem 

eksploatacyjnym oraz technicznym, 

- koszt dostawy ciągnika pokrywa Wykonawca, 

- odległość od punku serwisowego do 130 km 

  

Dostarczony ciągnik  musi być wyposażony w następujące dokumenty: 

        -  niezbędne do dopełnienia formalności związanych  z dopuszczeniem do ruch po  

       drogach publicznych (właściwych na dzień dostawy ciągnika) oraz katalog części  

       zamiennych i instrukcję obsługi w języku polskim 

- świadectwo homologacji na terenie RP, 

- gwarancja, 

- komplety kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta, 

- książka serwisowa w języku polskim. 

 

2.   Część nr 2 – ciągnik rolniczy 

 

Ciągnik fabrycznie nowy,  nierejestrowany , objęty co najmniej 12- miesięczną gwarancją,  rok 

produkcji 2018 lub nowszy (tj. 2019) 

 

Lp. Wymagania 

1  spełniający polskie i europejskie normy w zakresie bezpieczeństwa oraz 

wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo o ruchu drogowym , 

 pojemność silnika co najmniej 3,4 l 

 moc co najmniej  85 KM, 
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 skrzynia biegów minimum 12 x 12 (dopuszczalna będą m.in. w rozmiarze od 

12x12 do 20 x 20) 

 rewers hydrauliczny  

 możliwa do osiągnięcia prędkość jazdy wynosić będzie co najmniej 40 

KM/godz., 

 opony przód 13,6R34 regulowane, 

 opony tył 16,9R34 regulowane, 

 fotel pneumatyczny + fotel pasażera 

 pompa hydrauliczna minimum 63L/min, 

 udźwig tylnego podnośnika minimum 4700 kg + 2 siłowniki wspomagające, 

 lampa ostrzegawcza, 

 2 teleskopowe lusterka, 

 2 tylne i 2 przednie sworznie robocze, 

 3 pary hydrauliki, 

 końcówki TUZ szybkosprzęgi, 

 zaczep suwliwy +  polowy, 

 napęd 4 x 4 + 2 siłowniki wspomagające, 

 WOM540/1000, 

 klimatyzacja, 

 pneumatyka 2+1 

 

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 

- okres gwarancji wynosić będzie min. 12 miesięcy, bez limitu motogodzin; 

- naprawy gwarancyjne bezpłatne w miejscu pracy ciągnika, naprawa do 10 dni roboczych 

licząc od dnia zgłoszenia; 

- czas reakcji na zgłoszenie serwisowe/naprawy nie dłużej jak 12 godzin  w dni robocze; 

- przeglądy okresowe w okresie gwarancji w miejscu garażowania ciągnika, w cenie oferty 

należy uwzględnić przeszkolenie operatorów pojazdu pod względem eksploatacyjnym 

oraz technicznym, 

- koszt dostawy ciągnika pokrywa Wykonawca, 

- odległość od punku serwisowego do 130 km. 

  

 

Dostarczony ciągnik  musi być wyposażony w następujące dokumenty: 

        -  niezbędne do dopełnienia formalności związanych  z dopuszczeniem do ruch po  

        drogach publicznych (właściwych na dzień dostawy ciągnika) oraz katalog części  

        zamiennych i instrukcję obsługi w języku  polskim 

- świadectwo homologacji na terenie RP, 

- gwarancja (dokument gwarancyjny), 

- komplety kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta, 

- książka serwisowa w języku polskim. 

 

 

3. Wszystkie użyte w SIWZ znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie , nazwy 

produktów oraz firm, oraz określone wyraźnie w SIWZ parametry mają na celu wyłącznie 

wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. 

Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty „równoważne” jednakże 

nie gorsze niż wskazane w SIWZ. Wykonawca, który oferuje produkty równoważne jest z 
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obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

4. Zapewnione zostanie Zamawiającemu bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie (ewentualną 

regulację po uruchomieniu) oraz przeprowadzi szkolenia w zakresie poprawnej pracy, 

konserwacji i bezpiecznej obsługi sprzętu (przedmiotu zamówienia). 

5. Zapewniona zostanie Zamawiającemu pełna nieodpłatna obsługa serwisowa w okresie 

trwania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanym w 

karcie gwarancyjnej. 

6. Przedmiot zamówienia musi być wyposażony dodatkowo w takie elementy jak: trójkąt 

ostrzegawczy, gaśnicę oraz apteczkę pierwszej pomocy i niezbędny zestaw kluczy. 

7. Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w miejscu eksploatacji zakupionego przez 

Zamawiającego przedmiotu zamówienia. W przypadku napraw wymagających transportu 

zakupionego sprzętu do miejsca naprawy koszt transportu pokrywa Wykonawca. 

Zamawiający nie pokrywa kosztów napraw w okresie objętym gwarancją. 

8. Wykonawca który nie jest producentem winien być autoryzowanym przedstawicielem 

producenta ciągników i posiadać Serwis zapewniający naprawy gwarancyjne albo powinien 

zapewnić obsługę gwarancyjną przedmiotu zamówienia przez podmiot trzeci w sposób 

zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ dotyczącymi warunków gwarancji. 

9. Zgłoszenie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane pisemnie (faksem , 

mailem) przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Dopuszcza się zgłoszenie 

telefoniczne pod warunkiem jego potwierdzenia do 24 godzin faksem lub e-mailem. . 

10. Zamawiający zezwala na składanie ofert częściowych i wymaga złożenia oferty zgodnie  

z formularzem ofertowym (Załączniku nr 1 do SIWZ.) 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa  

w art. 67 ust.1 pkt. 7 Ustawy Pzp. 

 

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień Publicznych (CPV):  

Główny kod CPV całego zamówienia : 16000000-5 - Ciągniki 

 

Kody i Nazwy CPV odnoszące się do poszczególnych części Zamówienia 

 

Część nr 1 Zamówienia           16000000-5     -      Ciągniki 

Część nr 2 Zamówienia           16000000-5     -      Ciągniki 

 

V.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
 

1. Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: nie dłużej niż 30 dni od daty 

podpisania umowy.  

2. Miejsce wykonania zamówienia – dostawy: Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze  

ul. Jana Pawła II 9/A , 32-640 Zator. 

3. Wykonawca dokona dostawy przedmiotu zamówienia na swój koszt i ryzyko po uprzednim 

uzgodnieniu minimum 3 dni przed terminem dostawy daty i godziny dostawy za pomocą 

faksu na nr 33 841 05 85, telefonicznie 33 8412 128, 602 464 243 lub pocztą elektroniczną 

e-mail: fishrzd@man.pl . 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
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Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 

1. spełniają warunki udziału w postępowaniu ( o ile zostały określone przez Zamawiającego); 

2. nie podlegają wykluczeniu; 

 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 

 

Na okoliczność braku podstaw wykluczenia należy przedstawić oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu (załącznik nr 4 do SIWZ). 

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust.1 ustawy Pzp). W 

takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W 

przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania  

 

Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców 

zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia (na formularzu wg wzoru określonego w 

załączniku nr 4 do SIWZ). 

 

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której  

mowa w art. 86 ust.5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust.1 pkt. 23. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Wymagany dokument : oświadczenie wykonawcy o grupie kapitałowej – załącznik nr 5 do 

SIWZ 

 

 

VII.PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie 

przepisów art.24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy PZP. 

2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadkach , o których mowa w art. 24 ust.5 pkt. 1 

ustawy PZP, tj. : w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 

ust.1  ustawy z dnia 15 maja 2015r – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016r poz.1574, 

1579,1948i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy , który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 

układ nie przewiduje zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba  że 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r.- 

Prawo upadłościowe ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791)  . 
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3. Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach o których mowa w art.24 ust.7 ustawy 

Pzp. 

4. Zgodnie z art.24 ust.8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie 

art.24 ust.1 pkt.13 i 14 oraz 16-20 lub ust.5 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 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych , które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego 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. 

5. Zgodnie z art. 24 ust. 9 ustawy Pzp Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli 

Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna  za 

wystarczające dowody przedstawione na podstawie art.24 ust.8 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania , ofertę 

Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

VIII.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY 

WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

A. 1.1.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, należy złożyć wraz z ofertą: 

       Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (na formularzu wg wzoru  

       określonego w załączniku nr 4 do SIWZ 

B.1.2. Stosownie do zapisów art.24aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a  

       tylko w odniesieniu do wykonawcy , którego oferta została oceniona jako  

       najkorzystniejsza, dokona badania braku podstaw do wykluczenia. 

 

B. Każdy Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 Pzp – (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ), zgodnie 

z poniższymi zasadami. 

Oświadczenie musi być złożone w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego w 

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert,  o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (w sytuacji gdy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono przynajmniej dwie 

ofertyOświadczenie należy kierować na adres: IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład 

Doświadczalny w Zatorze ul. Jana Pawła II 9/A , 32-640 Zator. Koniecznie z 

dopiskiem: Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Zakup dwóch nowoczesnych 

ciągników rolniczych dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze” - Nr 

sprawy: Zam.Publ.3/2019. 

Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć informację o 

braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą. 
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Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

         Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB    

         DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO  

         POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną z 

zastrzeżeniem pkt 3. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami , oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań 

określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictwa. 

 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na adres elektroniczny podany przez 

wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z 

treścią pisma. 

5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie 

Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze 

Ul. Jana Pawła II 9/A , 32-640 Zator 

Tel.33 8412 128 , fax 33 8410585 

e-mail : fishrzd@man.pl 

http:  www.rzdzator.pl 

Koniecznie z  dopiskiem: 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. 

„Zakup dwóch nowoczesnych ciągników rolniczych dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego 

w Zatorze” 

Nr sprawy: Zam.Publ. 2/2019 

 

6. W sprawach związanych w powyższym postępowaniem przetargowym należy porozumiewać 

się z : 

 Dr inż. Jerzy Adamek- Tel 33 8412 128, 602 464 243 w terminach poniedziałek – 

piątek w godz. pomiędzy 10:00 a 15:00 

 Panią Bogumiłą Zielińską, tel:33 8412 128 , fax: 33 8410585, e-mail: 

fishrzd@man.pl, w terminach poniedziałek – piątek. w godz. pomiędzy 8:00 a 14:00.  

 

mailto:fishrzd@man.pl
http://www.rzdzator.pl/
mailto:fishrzd@man.pl
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X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

 

1. Każda oferta zamówienia musi być zabezpieczona wadium o wartości : 

Część   1 zamówienia -       3 750,00 zł     ( słownie:  trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt  złotych) 

Część  2 zamówienia -    4 470,00 zł  ( słownie: cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych) 

 

 

2. Wadium może być wnoszone: 

 przelewem – wpłacane na rachunek bankowy zamawiającego BGŻ Wadowice 12 

2030 0045 1110 0000 0081 6920 - tak, aby przed upływem terminu składania ofert 

wadium znajdowało się na ww. rachunku. 

 w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo- kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 

6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości – składane w oryginale w kasie IRŚ w Olsztynie Rybackiego 

Zakładu Doświadczalnego w Zatorze, ul. Jana Pawła II 9/A za potwierdzeniem 

przyjęcia, przed upływem terminu składania ofert lub załączone do oferty (tj. w kopercie 

z ofertą). 

 

3. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 

 być wystawione na Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Rybacki Zakład 

Doświadczalny w Zatorze (32-640 Zator, ul. Jana Pawła II 9/A 5), 
 

 zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym 

zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie 

zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek 

wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, 

 okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 
 

4.  Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w 

przypadkach wymienionych w art. 46 ust 1, 1a, 2 oraz 4 Pzp.  

   Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności 

wymienionych w art. 46 ust. 4a lub 5 Pzp. 

5.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 
 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
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3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2 nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

 

XII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 

4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania  wykonawcy. 

5. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 

właściwym rejestrze. 

6. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo 

to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 

Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub 

kopii poświadczonej notarialnie. 

7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.  

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego  w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą. 

9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej  prawdziwości. 

11. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była (odpowiednio) 

podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w 

szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie 

korektorem, etc powinny być parafowane przez wykonawcę. 

12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W 

treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

13. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: 

„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dołączone do oferty, zaleca się, 

aby były trwale, oddzielnie spięte. Wykonawca ma obowiązek wykazać, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z powyższym przepisem przez 

tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione 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. 

14. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 
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15. Na ofertę składają się: 
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami 2,3,4do SIWZ (przy 

czym załączniki 2 lub 3 należy złożyć wtedy, gdy oferta dotyczy odpowiednio części nr 1 

lub części nr 2 zamówienia ). 

b) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego tj. w Rybackim Zakładzie 

Doświadczalny w Zatorze, ul. Jana Pawła II 9/A w terminie do dnia 15 maja 2019r do 

godz. 10:00 

2. Przy przesyłce pocztowej termin musi być na tyle wyprzedzający, by dotrzymana 

została powyższa data i godzina – data stempla pocztowego nie będzie brana pod 

uwagę. 

 

3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym 

odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone 

nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane : oraz opisane: 

nazwa (firma) Wykonawcy       

       adres Wykonawcy 

    Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie 

Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze 

                        Ul. Jana Pawła II 9/A , 32-640 Zator 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.                        

„Zakup dwóch ciągników rolniczych Część nr ……….. 

Nr sprawy: Zam. Publ. 2/2019 

       Nie otwierać przed dniem 15 maja 2019r  godz. 10:15 

 

4. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie 

zwrócona wykonawcy bez otwierania. 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 

zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 

oznakowanej napisem „ZMIANA". Koperty oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy 

otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 

zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten 

sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 

wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. 

Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 
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XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT: 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w IRŚ w Olsztynie Rybackim Zakładzie 

Doświadczalnym w Zatorze, ul. Jana Pawła II 9/A, w dniu 15 maja 2019 o godzinie10:15. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda odpowiednio informacje z art. 86 ust. 4 Pzp. 

3. Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na 

stronie internetowej informacje dotyczące : 

a) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b) firm oraz adresów Wykonawców , którzy złożyli oferty w terminie, 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach, 

 

 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

 

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” 

stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Cena musi być podana w PLN – należy podać cenę netto i brutto oraz stawkę należnego 

podatku od towarów i usług VAT (Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w 

walutach obcych), wyrażona cyfrowo (do dwóch miejsc po przecinku) i słownie. 

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego tj. podatki, cło, 

opłaty manipulacyjne, koszty dostawy przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego 

przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 

w celu oceny takiej oferty dolicza 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(art. 91 ust.3a ustawy). 

5. Cena ofertowa może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od 

towarów i usług VAT. Zmiana ceny ofertowej z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku 

od towarów i usług VAT, nie wymaga aneksu do umowy. 

 

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT LUB WSKAZANIE KRYTERIÓW OCENY W 

KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ WAŻNEGO  

 

Oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 

1) Cena     - 60 % 

Okres gwarancji  - 40 % 

 

2) Punktacja w ramach kryterium: „cena „obliczana będzie wg następującego wzoru: 
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                      Cmin 

Wc =  ---------------   x  60 

                        Cb 

 

gdzie: 

Wc     - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę ( w danej części zamówienia), 

Cmin - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych ( w danej części zamówienia), 

Cb     - cena badanej oferty ( w danej części zamówienia), 

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium: 60 pkt. 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia (danej części zamówienia), podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty.  

 

3) Punktacja w ramach kryterium: „Okres gwarancji” obliczana będzie wg 

następującego wzoru: 

 

                  Gb 

Wc =  ---------------   x  40 

                 Gmax 

 

gdzie: 

Wg      - ilość punktów przyznanych danej ofercie za okres gwarancji ( w danej części 

zamówienia), 

Gmax  - najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych ( w danej części 

zamówienia), 

Gb        - okres gwarancji w badanej ofercie ( w danej części zamówienia) 

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium : 40 pkt. 

 

 

Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego ( dla każdej części 

zamówienia) wynosi 12 miesięcy. 

Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 12 do 48 miesięcy. 

Zaoferowany okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany. 

 

Ogólna ilość punktów (P) zostanie obliczona wg następującego wzoru: 

 

P = Wc + Wg 

 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość 

punktów . 

Punkty zostaną wyliczone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

 

4)   Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej    

  kryteria  oceny ofert. 

5)  Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu  

 powszechnych zasad zaokrąglania. 

6)  Oferta nieodrzucona , złożona przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu ,   

7)  zawierająca najwyższą ocenę punktową , zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 
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8)  Sprawdzenie i ocena oferty:  

a) zamawiający sprawdzi kompletność oferty, 

b) zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych , dokonanych poprawek oraz 

inne omyłki polegające na niezgodności ofarty z SIWZ, nie powodujące istotnych amian 

w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona(art.87 ust.2 ustawy). 

c) w toku badania i oceny ofert zamawiający może żadać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert ( art.87 ust.1 ustawy) 

 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

 

1. Umowa zawarta będzie na warunkach określonych w załączniku nr 6 „wzór umowy” 

2. Umowa zostanie zawarta w siedzibie zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej  albo 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny 

sposób. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za 

pomocą faksu( lub drogą elektroniczną ) albo 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane 

w inny sposób , jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

- złożono tylko jedną ofertę (art.94 ust.2 pkt. 1a ustawy) 

- upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w  

  art.180  ust.2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie  

  kończące  postępowanie odwoławcze (art.94 ust.2 pkt 3 ustawy) 

4. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 

ust. 1 Pzp) zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW: 

 

1. Nie dotyczy 

 

XIX.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA  

            UMOWY: 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

                

XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, 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 ZAMÓWIENIAPUBLICZNEGO  

 NA TAKICH WARUNKACH: 

 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 
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XXI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH  

MOWA  W ART. 67 UST. 1 PKT 7: 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. 

 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę , o której mowa 

w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności 

do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w 

postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

6. 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, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 

jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 

8. Na Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej stroną oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego , za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 201r – Prawo pocztowe ( tj. Dz. U. z 2017r poz. 1481 ) 

jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

 

XXIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ: 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą - wnioskiem o 

wyjaśnienie treści SIWZ. Zapytania dotyczące treści SIWZ mogą być przesłane do 

zamawiającego drogą faksową lub pocztową bądź elektronicznie. Zamawiający odpowie 

niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na zadane 

pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz 

umieści taką informację na własnej stronie internetowej www.rzdzator.pl pod warunkiem, że 

http://www.rzdzator.pl/
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wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert  

 Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach i w 

trybie  art. 38 Pzp. 

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie zamawiającego. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 

treści SIWZ. 

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży 

termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz 

umieści taką informację na własnej stronie internetowej jak w pkt 1. 

5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz umieści taką informację na własnej stronie 

internetowej jak w pkt 1. 

6. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

XXIV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy - na daną cześć zamówienia którego oferta 

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ 

kryteria wyboru. 

2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców: o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach(y) którzy zostali wykluczeni z postępowania, o 

wykonawcach(y) których oferta została odrzucona i powodach jej odrzucenia oraz  o 

unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Zamawiający udostępni informacje, o wyborze najkorzystniejszej oferty, określone w art. 92 

ust. 1  pkt 1 i 7 Pzp na stronie  internetowej: www.rzdzator.pl oraz w swojej siedzibie na 

„Tablicy ogłoszeń". 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 

dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-

dniowego lub 10-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna 

oferta lub upłynął termin wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w 

art. 180 ust. 2 pkt 2-6 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub 

postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega 

wykluczeniu  

 

XXV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

http://www.rzdzator.pl/
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu: 

 

1.1 W trybie art.24 ust.1 pkt 12-22 ustawy Pzp (pkt.1 oświadczenia stanowiącego zał. nr 4 

do SIWZ); 

1.2 w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający wykluczy z postępowania  

             wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd  

             układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie   

             wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w  

             trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.  

             z 2015r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615) lub którego  

             upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł  

             układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje  

             zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził  

             likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. –  

             Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r.  

             poz. 615) -  (pkt 2 oświadczenia stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ); 

1.3 w trybie art. 24.ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp(oświadczenia stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ) 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi 

wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Niedostosowanie się do wymogów dotyczących składania ofert jest własnym ryzykiem 

wykonawcy   i może skutkować wykluczeniem wykonawcy lub odrzuceniem oferty. 

9. Od uczestników przetargu oczekuje się starannego zapoznania się z określonym m.in. w pkt 

III przedmiotem zamówienia. 

10. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

zamawiającym a wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz (z zastrzeżeniem 

art. 87 ust. 2 Pzp) dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

11. Zamawiający poprawi w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp. 

12. Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1. 

13. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 

93 ust. 1 Pzp. 

 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia  

       równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

14. Wymagania z art. 29 ust.4 ustawy Pzp.: 

       Zamawiający nie określa żadnych wymagań  w zakresie art. 29 ust.4 ustawy Pzp.  
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15.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ ma zastosowanie Pzp 

16.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający (nazwa i adres oraz 

dane kontaktowe zamawiającego w treści SIWZ); 

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego określonego 

niniejszą SIWZ;   

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

g) posiada Pani/Pan: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
1
; 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO
2
   

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

h) nie przysługuje Pani/Panu: 

                                                           
1
 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2
 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 
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1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

 

Zator, dnia 30.04.2019 r 

 
 Zatwierdzono: 

 
  

              

  
                                                                           


