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I. INFORMACJA O POST ĘPOWANIU: 

ZAMAWIAJ ĄCY 

Gmina Byczyna 

ul. Rynek 1 

46-220 Byczyna 

 

ogłasza przetarg nieograniczony na: 

 

Dostawę fabrycznie nowej rębarki 

 

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Byczynie: www.byczyna.pl, www.bip.byczyna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. 

 

Jednostka realizująca zamówienie: 

Gmina Byczyna 

ul. Rynek 1 

46-220 Byczyna 

tel. ( 077 ) 413-41-50 

Znak postępowania: Wp II.271.9.2011 

 

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

UŜyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

„Zamawiający” - Gmina Byczyna. 

„Postępowanie” - postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. 

„SIWZ” - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

„Pzp” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

„Zamówienie” - naleŜy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany 
w Rozdziale 2 SIWZ. 

”Dostawca” - podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoŜy ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z 
zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia. 

Dane Zamawiającego: 

NIP: 7511750102 

Dokładny adres do korespondencji: ul. Rynek 1, 44-220 Byczyna 

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (077) 413 41 50 
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II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

Dostawa fabrycznie nowej rębarki. 

Kod CPV:  43312200-5 - Rębarki  

1. Opis rębarki ( charakterystyka techniczna): 

Rębarka fabrycznie nowa: 

a) rok produkcji: 2010/2011 

b) rębarka   przeznaczona  do  rozdrabnia  części  organicznych (gałęzie, konary, itp.); 

c) średnica  rozdrabnianego  materiału: moŜliwość rozdrabniania materiału do maksymalnej średnicy 330mm (33 cm) 

d) napęd: silnik spalinowy, wysokopręŜny, o mocy nie mniejszej niŜ 140 KM 

e) układ    wyrzutowy:    kanał    wyrzutowy    zakończony   deflektorem, wyposaŜony w  mechanizm umoŜliwiający 
regulacje wysokości wyrzutu oraz mechanizm pozycjonujący kanał wyrzutowy w płaszczyźnie poziomej. 

f) układ  rozdrabniający: bęben noŜowy o średnicy nie mniejszej niŜ 940 mm (90 cm) wyposaŜony w 4 noŜe. 

g) układ   podający:   dwa  walce  podające o średnicy co najmniej 410mm, moŜliwość  hydraulicznego  unoszenia  
górnego  walca w celu ułatwienia wprowadzenia materiału o większej średnicy kosz  zasypowy  o  wymiarach  nie  
mniejszych  niŜ  wys.  730mm (73cm), szerokość: 1350 (135). 

h) układ   jezdny:   oś   z  hamulcami  hydraulicznymi  oraz  urządzeniem najazdowym aktywującym hamulec 
zamontowanym w dyszlu. 

i) rama: wykonana z profilu zamkniętego 

j) światła: oświetlenie jezdne z osłonami tylnych świateł 

k) hydrauliczna wciągarka 

l) dostosowana do wymagań obowiązującej Dyrektywy Maszynowej i oznakowany znakiem CE. 

Zamawiający wymaga, aby proponowany przez Dostawcę model rębarki posiadał parametry techniczne 
i jakościowe nie gorsze niŜ wskazane w opisie przedmiotu zamówienia 

Gwarancja dla rębarki:  

Wymagany okres gwarancyjny – minimum 24 miesiące od daty dostawy sprzętu, 

Podstawowe załoŜenia dotyczące gwarancji: 

- przeglądy i naprawy w okresie gwarancji zgodnie z zapisami w ksiąŜce gwarancyjnej; 

- konieczność podjęcia działania związanego ze zgłoszeniem usterki – w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania 
pisemnego zgłoszenia (równieŜ z uwzględnieniem zgłoszenia otrzymanego faxem); 

- obowiązek dokonania naprawy w terminie 14 dni; 

- gwarancja ulega przedłuŜeniu o okres, w którym sprzęt podlegał naprawie. 

Do oferty naleŜy dołączyć specyfikację oferowanej rębarki /dokument Wykonawcy/..  

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  od 1 sierpnia 2011 r. do 12 sierpnia 2011 r.  

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA 
TYCH WARUNKÓW:  

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące: 

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają  
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obowiązek ich posiadania; 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie  oświadczenia załączonego 
do oferty. 

b. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Dostawca wykonał naleŜycie w okresie ostatnich trzech lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie, co najmniej 2 dostaw zawierających rębarkę (kaŜda z dostaw). 

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie  oświadczenia załączonego 
do oferty. 

c. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie  oświadczenia załączonego 
do oferty. 

d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Pzp. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje 
zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt V SIWZ,  zgodnie w formułą „spełnia – nie spełnia”. Z 
treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, Ŝe w/w warunki wykonawca spełnił. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złoŜonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, Zamawiający moŜe wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złoŜenia 
wyjaśnień. 

Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (art.23 Pzp) 
 
Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcie 
umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ust.2 Pzp). 

W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum spełnia wymagania 
określone w SIWZ, przeprowadzi zsumowanie wielkości stanowiące o spełnieniu warunków przez wykonawcę. 

Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w Rozdziale V pkt 1 i 2, przygotowane odrębnie w odniesieniu 
do kaŜdego z członków konsorcjum. 

Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

Nie spełnienie powyŜszych wymagań spowoduje wykluczenie oferty konsorcjum. 

Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia. 

V. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ DOSTAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:  

1) W zakresie wykazania spełnienia przez Dostawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp:  

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. Nr 2 do SIWZ, 

b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, dostaw w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy zostały wykonane 
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lub są wykonywane naleŜycie (np. referencje, protokoły zdawczo--odbiorcze) – zał. Nr 5 do SIWZ, 

2)  Oświadczenia lub dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Dostawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy: Prawo zamówień 
publicznych - zał. Nr 3 do SIWZ 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp – zał. Nr 4 
do SIWZ; 

3) Dostawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

JeŜeli dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada, dokument 
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert . 

4) Pozostałe wymagane dokumenty:  

a) Formularz oferty przetargowej - zał. Nr 1do SIWZ, 

b) Specyfikacja oferowanej rębarki /załącznik Wykonawcy/ 

5) Dostawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innego  podmiotu:  

Zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia. 

W przypadku, gdy Dostawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innego podmiotu 
do oferty naleŜy dołączyć pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyŜej, a jeśli podmioty te będą brały udział w 
realizacji części zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia (dołączenia do oferty) w odniesieniu do tych 
podmiotów oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wskazane w pkt 2 lit. a) niniejszego rozdziału, 
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ. 

Zobowiązanie, o którym mowa w art. 26 ust 2 b ustawy Pzp (bądź inne, odpowiednie oświadczenie w tym zakresie) winno 
wyraŜać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego 
zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a takŜe inne istotne okoliczności, w tym, wynikające ze specyfiki tego 
zasobu. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, 
niemoŜliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangaŜowania tego podmiotu w wykonanie 
zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu 
zamówienia. PowyŜsze uczestnictwo, w dowolnej, dozwolonej przez prawo postaci (jako podwykonawca, doradca czy na 
innej podstawie) musi jednak zostać wykazane przez wykonawcę, bowiem nie moŜna przekazać, ani zobowiązać się do 
udzielenia wiedzy i doświadczenia bez osobistego udziału udzielającego tych zasobów w realizacji zamówienia. W 
przeciwnym bowiem wypadku zamawiający będzie uprawniony do uznania, Ŝe wykonawca polegający na zasobach innego 
podmiotu, przedkładający samo tylko zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia innego podmiotu bez 
wskazania uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia, nie udowodnił dysponowania odpowiednim zasobem. 

Dokumenty wymienione w Rozdziale V mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Dostawcy. 
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VI. INFOPRMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę Z ZAMAWIAJ ĄCYM:  

Opis sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów: 

Dopuszczalną formą kontaktów potencjalnych Dostawców z Zamawiającym jest forma pisemna, faxem na nr tel. ( 077 ) 
413-41-50 lub listowa na adres Zamawiającego „Gmina Byczyna ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna”. 

JeŜeli Zamawiający lub Dostawca przekazuje korespondencję faxem, to kaŜda ze stron moŜe Ŝądać niezwłocznie 
potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

Wyja śnianie treści SIWZ: 

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem zgodnie z ustawa Prawo 
zamówień publicznych. 

Zmiany w treści SIWZ: 

W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający moŜe zmienić treść specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której 
udostępniono SIWZ. 

JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert. 

O przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Dostawców, zamieszczając 
informację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

JeŜeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o 
zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Dostawcami w zakresie merytorycznym oraz procedury zamówień 
publicznych Zamawiający wyznacza Aleksandrę Skoczylas (odnośnie przedmiotu zamówienia) oraz Anetę Sztojko-
Chałupczyńską (odnośnie procedury) – (077) 413-41-50. 

Zamówienia częściowe: 

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 

Zamówienia uzupełniające: 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

Oferty wariantowe: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Wadium: 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium. 

VII. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą: 

Dostawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Dostawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający 
tylko raz, co najmniej na 3 dni przez upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do dostawców o wyraŜenie zgody na 
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:  

Pisemna oferta 

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane 
z przetargiem, według kolejności ujętej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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Jedna oferta 

KaŜdy Dostawca przedłoŜy tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Dostawca, który przedkłada lub 
partycypuje w więcej niŜ jednej ofercie spowoduje, Ŝe wszystkie oferty z udziałem tego Dostawcy zostaną odrzucone. 

Warunki formalne 

Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Dostawcy (Dostawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, Ŝe jeŜeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Dostawcy(ów) lub 
pełnomocnictwa wynika, iŜ do reprezentowania Dostawcy(ów) upowaŜnionych jest łącznie kilka osób dokumenty 
wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane przez wszystkie te osoby. UpowaŜnienie osób podpisujących ofertę 
musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. JeŜeli upowaŜnienie takie nie wynika wprost z 
dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) do oferty naleŜy 
dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez 
osoby do tego upowaŜnione. (oryginał lub poświadczony przez notariusza odpis). Naruszenie powyŜszych wymagań 
skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

Wszystkie dokumenty oświadczenia sporządzone w językach obcych naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniami na język polski. 

Całość oferty powinna być złoŜona w formie uniemoŜliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 

Koszty udziału w przetargu: 

Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłoŜeniem oferty, z uwzględnieniem art. 93 ust. 4 
Pzp. 

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 

Dostawca moŜe zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie. 

Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y 
podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane 
jako brak odpowiedzi. 

Oznaczenie ofert: 
Ofertę naleŜy włoŜyć do nieprzezroczystej koperty, oznaczonej następująco: 
a) adresat: 
Gmina Byczyna, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna 
b) zawartość: 
oferta na: 
Dostawę fabrycznie nowej rębarki 

c) dopisek: 

NIE OTWIERA Ć PRZED: 04.05.2011 r. godz. 11:15  

Wewnątrz tej koperty ma znajdować się kompletna oferta. 

Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

- Załączniki nr od 1 do 5 oraz inne dokumenty wymienione w rozdz. IV i V. 

- Dokumenty opisane w SIWZ potwierdzające, Ŝe Dostawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

IX. SKŁADANIE OFERT I OTWARCIE OFERT:  

Termin składania ofert: 

Oferty naleŜy składać w terminie do dnia 04.05.2011 r. do godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 
19. 

W przypadku złoŜenia oferty drogą pocztową o waŜności jej złoŜenia będzie decydowała data wpływu do Zamawiającego. 
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Oferta, która wpłynie po wyznaczonym terminie nie będzie przyjęta. 

Oferty złoŜone po terminie: 

Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane. Oferty te zostaną zwrócone po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 

Modyfikacja i wycofanie ofert. 

Dostawcy mogą zmodyfikować lub wycofać swoje oferty jedynie za pomocą pisemnego zawiadomienia dostarczonego 
Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Koperta zawierająca modyfikację lub wycofanie powinna być dodatkowo 
oznaczona odpowiednio określeniami „Modyfikacja” lub „Wycofanie”. 

śadna oferta nie moŜe być zmodyfikowana po terminie składania ofert. 

Otwarcie ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2011 r. o godz. 11:15 w Urzędzie Miejskim w Byczynie - pok. nr 20.  

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

Koperty oznaczone "Zmiana"  lub "Wycofanie"  zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Dane z ofert, których dotyczy 
"Wycofanie"  nie będą odczytane. 

W pozostałych przypadkach Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Dostawcy, którego oferta jest 
otwierana, a takŜe informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, 
warunków płatności zawartych w ofercie. 

Jawność postępowania: 

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 
oferty lub uniewaŜnieniu postępowania. 

Oferty Dostawców są jawne od chwili ich otwarcia. 

X. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTOWEJ: 

Cena oferty = (cena producenta + marŜa handlowa/rabat dostawcy) + VAT/akcyza. 

Cena oferty musi uwzględniać wartość przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług. Podatek od 
towarów i usług VAT naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Dostawca 
z tytułu naleŜytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Ceną jest kwota 
wymienioną w formularzu ofertowym. 

Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia. Cena ofertowa nie podlega waloryzacji do końca 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

Waluty oferty 

Cena zostanie podana przez Dostawcę w całości w walucie polskiej. 

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY: 

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Cena rębarki - 100 % 

Punkty za cenę dostawy oblicza się przyjmując za podstawę najniŜszą cenę ofertową, przyznając jej maksymalną ilość 
punktów, tj. 100 pkt. dla ceny rębarki.  
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Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według wzoru: 

cena najniŜsza 

---------------------- x 100 pkt = ilość punktów dla danej oferty 

cena danej oferty 

Przetarg wygrywa oferta, która nie podlegała odrzuceniu, wykonawca nie podlegał wykluczeniu i jest ofertą 
najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ, tj. kryterium wyboru 100% cena. 

Sposób oceny ofert: 

1. Sprawdzenie oferty i określenie ich zgodności z wymaganiami: 

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Dostawcy w postępowaniu i określi czy kaŜda z 
ofert spełnia wymagane warunki, czy została ona prawidłowo podpisana, czy jest zgodna z wymaganiami 
przedstawionymi w materiałach przetargowych. 

Ocena zgodności oferty przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów lub oświadczeń jakie 
Dostawca zawarł w swej ofercie z zastrzeŜeniem treści art.26 ust. 3 Pzp. 

Ofertę Dostawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24. ust.1 i 2 Pzp uznaje się za odrzuconą. 

Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadkach określonych w art.89 Pzp. 

2. Kryteria oceny ofert: 
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w niniejszej SIWZ. Ocenie 
ofert poddane będą Oferty złoŜone przez Dostawców nie wykluczonych z postępowania oraz nie odrzucone przez 
Zamawiającego. 
Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych w ogłoszeniu o przetargu. 

Wyja śnienie ofert i kontakt z Zamawiającym: 

Przy sprawdzaniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Dostawców wyjaśnień, dotyczących treści 
złoŜonych ofert. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Dostawcą negocjacji dotyczących złoŜonej oferty oraz, z 
zastrzeŜeniem moŜliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych, dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w treści oferty. 

Poprawianie omyłek rachunkowych: 

Zamawiający w tekście oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty wg zasad określonych w art. 87 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Dostawców, których oferty zostały poprawione. 

UniewaŜnienie postępowania: 

Zamawiający uniewaŜni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust.1 Pzp. 

O uniewaŜnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Dostawców, którzy ubiegali się o 
udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

XII. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY  

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców podając w szczególności: 

• informacje o dokonanym wyborze, podając nazwę (firmę ) i adres Dostawcy, którego ofertę wybrano oraz 
uzasadnienie wyboru, a takŜe nazwy i siedziby wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 
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porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację. 

• informacje o Dostawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, jeśli takie 
będzie miało miejsce. 

• informacje o Dostawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
jeśli takie będzie miało miejsce. 

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub w terminie 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zostało ono przesłane pisemnie. W przypadku gdy, w 
postępowaniu złoŜona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego 
wykonawcy, moŜliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Dostawcę. 

W przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe dostawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy 
zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, 
chyba, Ŝe zachodzi jedna z przesłanek uniewaŜnienia postępowania. 

XIII. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJ ĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY:  

Wzór umowy o udzielenie zamówienia stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

XIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:  

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp przysługują wykonawcy (Dostawcy), uczestnikowi konkursu, a takŜe 
innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują 
równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. 

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

JeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego.
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Wykaz załączników do SIWZ: 

Załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiące jej integralną część są: 

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy Przetargowej, 

Załącznik nr 2 – oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 uPzp,  

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

Załącznik nr 4 – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, 

Załącznik nr 5 – wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw 

Załącznik nr 6 – wzór umowy. 

 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równowaŜne w kaŜdym miejscu, gdzie SIWZ oraz załączniki zawierają odniesienia 
do konkretnej marki, źródła, szczególnego procesu, znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji, które 
mogłyby prowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania pewnych przedsiębiorstw albo produktów. 

 

 

 

Przewodniczący komisji przetargowej: ……………………………………… 

 

Sekretarz komisji przetargowej:……………………………………………… 

 

Członek komisji przetargowej: ………………………………………………. 

 

Członek komisji przetargowej: ………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byczyna, kwiecień 2011 r. 


