Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.sabnie.pl

Sabnie: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z przyczepą z
przeznaczeniem do obsługi sieci wodociągowej na terenie Gminy Sabnie
Numer ogłoszenia: 42810 - 2014; data zamieszczenia: 06.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sabnie , ul. Główna 73, 08-331 Sabnie, woj. mazowieckie, tel. 025 787 41 90, faks
025 787 42 49.

•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sabnie.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 fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z
przyczepą z przeznaczeniem do obsługi sieci wodociągowej na terenie Gminy Sabnie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z przyczepą dwuosiową, spełniających poniższe wymagania. 2.
Ciągnik rolniczy musi spełniać: wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. nr 32 poz.
262 z póź. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczenia
pojazdów (Dz.U. z 2002r. nr 133, poz. 1123), ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z
2012r poz. 1137 z późn. zm) oraz następujące wymagania: a) napęd 4x4 b) silnik co najmniej trzycylindrowy c) moc
silnika min. 85 KM d) skrzynia biegów manualna e) wspomaganie układu kierowniczego f) ogumienie przednie:
minimum 360/70 R24 g) ogumienie tylne: minimum 18,4 R34 h) kabina ogrzewana i wentylowana i) podnośnik
przedni TUZ o minimalnym udźwigu 2000 kg z wałkiem odbioru mocy j) śruba centralna (rzymska) k) belka rolnicza
na tylny TUZ l) sprężarka wraz z instalacją hamulcową do przyczepy m) dwie pary wyjść hydraulicznych
dwustronnego działania n) elektryczne podgrzewanie układu chłodzącego silnika o) światło błyskowe pomarańczowe, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa p) radioodtwarzacz CD - zamontowany r) fabrycznie
nowy, rok produkcji 2012, 2013 lub 2014, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i

wykonawczych, posiadający dokumentację pojazdu niezbędną do jego rejestracji s) dopuszczony do obrotu na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz dopuszczony do ruchu przez właściwy organ t) gwarancja: min. 12 miesiące
u) serwis do 150 km od granic administracyjnych Gminy Sabnie 3. Przyczepa musi spełniać: wymagania
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r. nr 32 poz. 262 z póź. zm.), Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz.U. z 2002r. nr 133, poz.
1123), ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r poz. 1137 z póź. zm) oraz
następujące wymagania: a) dwuosiowa b) wywrot trzystronny c) skrzynia przykryta plandeką d) ładowność min. 6
000 kg e) koło zapasowe f) dostosowana do ciągnika rolniczego, o którym mowa powyżej g) fabrycznie nowa, rok
produkcji 2012, 2013 lub 2014, kompletna, wolna od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych,
posiadająca dokumentację pojazdu niezbędną do jej rejestracji h) dopuszczona do obrotu na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz dopuszczona do ruchu przez właściwy organ i) gwarancja: min. 12 miesięcy 4.
Przedmiot zamówienia musi być dostarczony z pełną dokumentacją umożliwiającą jego zarejestrowanie i
użytkowanie, a także posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. 5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia
na własny koszt i ryzyko do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca na własny koszt w siedzibie zamawiającego
dokona prezentacji i przeszkolenia w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.71.00.00-5, 16.52.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, tj. do
dnia 14.02.2013r. do godz. 09:40 wnieść wadium w wysokości: 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wadium
może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach
bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty określone w art. 6b ust.
5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniężnej a) Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci
przelewem na konto Urzędu Gminy Sabnie Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim O/Sabnie Nr 61
9221 0000 0030 0113 2000 0050, z dopiskiem: Wadium: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z
przyczepą z przeznaczeniem do obsługi sieci wodociągowej na terenie Gminy Sabnie. b) Wniesienie wadium w
pieniądzu będzie skuteczne jeżeli, w podanym w pkt 1 terminie, znajdzie się na rachunku bankowym
Zamawiającego. c) Zaleca się załączenie do oferty kserokopii Bankowego dowodu wpłaty - przelewu wadium w

formie pieniężnej, z zastrzeżeniem, że skuteczne wniesienie wadium oceniane jest zgodnie z pkt b). Zaleca się
wniesienie wadium z odpowiednim wyprzedzeniem. 4. Wadium wnoszone w innej formie jak pieniądze a) Wadium
wnoszone w innej formie jak pieniądze Wykonawca zamieszcza w odrębnej kopercie i składa w oryginale w
Urzędzie Gminy, w miejscu wyznaczonym na składanie ofert, w godzinach od 7:45 do 15:45, do upływu terminu
składania ofert. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. b) Zaleca się załączenie do oferty
kserokopii dokumentu wadialnego, z zastrzeżeniem, że skuteczne wniesienie wadium oceniane jest zgodnie z pkt
a). 5. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium
muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z
postępowania) oraz umożliwiać zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków
wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. 6. Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje
wykluczenie wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy). 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim
wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz (jeśli dotyczy) wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.
Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, tj. : a) gdy w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; c) nie
wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
III.2) ZALICZKI
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
o

awiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę - wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę - wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz wykonawca wykaże wykonanie głównych dostaw
(wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostaw polegających na dostarczeniu trzech
ciągników rolniczych o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto każdy - wzór Wykazu wykonanych w
okresie ostatnich 3 lat dostaw stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę - wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę - wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę - wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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) 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;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

•

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.sabnie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sabnie ul. Główna
73 08-331 Sabnie pok. nr 9.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2014 godzina
10:00, miejsce: Urząd Gminy Sabnie ul. Główna 73 08-331 Sabnie pok. nr 1 (sekretariat).
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

