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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
 

do przetargu ogłaszanego w trybie : przetargu nieograniczonego 
 na zadanie pn.:  

 
Dostawa: Aeratora do drenażu wgłębnego pionowego z osprzętem – 1 kpl., Siewnika do 

dosiewu trawy – 1 kpl.,  Lekkiego samojezdnego traktora wielozadaniowego do utrzymania 
płyty boisk i terenów zielonych – 2 kpl. 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Bursaki 41 

38-400 KROSNO 
Godziny pracy: od 730 do 1530; od poniedziałku do piątku 

tel. (0-13) 43 62 123 
faks (0-13) 43 68 003 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Krosno, 03.03.2017 r. 

 

      ZATWIERDZAM 

 
                                                                      ……………………… 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY                                    
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH 

W ART. 11 USTAWY PZP 
 

Dostawa:  Aeratora do drenażu wgłębnego pionowego z osprzętem – 1 kpl., Siewnika do 
dosiewu trawy – 1 kpl,  Lekkiego samojezdnego traktora wielozadaniowego do utrzymania 

płyty boisk i terenów zielonych – 2 kpl. 

 
I. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Bursaki 41 
38-400 KROSNO 
Godziny pracy: od 730 do 1530; od poniedziałku do piątku 
tel. (0-13) 43 62 123 
faks (0-13) 43 68 003 
 

        
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie zwany dalej „Zamawiającym" zaprasza do udziału 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz 
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych na wyłonienie 
wykonawcy zadania pn. „Dostawa:  Aeratora do drenażu wgłębnego pionowego z osprzętem – 1 
kpl., Siewnika do dosiewu trawy – 1 kpl, Lekkiego samojezdnego traktora wielozadaniowego do 
utrzymania płyty boisk i terenów zielonych – 2 kpl.” zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ".  

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2015.2164) zwanej dalej „Ustawą" oraz                          
w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny (t.j.Dz.U.2014.121). 
 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest :  

 
Dostawa: Aeratora do drenażu wgłębnego pionowego z osprzętem – 1 kpl., Siewnika do dosiewu 
trawy – 1 kpl., Lekkiego samojezdnego traktora wielozadaniowego do utrzymania płyty boisk i 
terenów zielonych – 2 kpl. 
 
2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień : 

 
16160000 – 4 - różny sprzęt ogrodniczy 

16311100 – 9 – kosiarki do pielęgnacji trawników , zieleni parkowej lub terenów sportowych  

34390000 – 7 – akcesoria do ciągników 

 
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

 
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę: 
 
 1. Aerator do drenażu wgłębnego pionowego z osprzętem – 1 kpl. 

- szerokość robocza w granicach : 1400 mm – 1500 mm 
- głębokość pracy : 100 mm –  250 mm 
- waga w przedziale : 590 kg – 690 kg  
- wyposażony w 3 punktowe mocowanie do ciągnika  
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- zintegrowana poziomica do ustawienia dokładnego pionu pracy maszyny 
- napęd korbowodu pasowy obustronny 
- przedni wał o średnicy w granicach 130 – 140 mm 
- ilość punktów smarnych max. 6  
- wydajność minimalna przy kwadratowych odstępach nakłuć co 110 mm : 4000 m2/h 
- centralna regulacja ustawienia głębokości pracy za pomocą jednej dźwigni 
- tylny wał ugniatający jednoczęściowy pływający 
- zintegrowana centralna sprężyna antywstrząsowa oraz antywibracyjna chroniąca ciągnik oraz 
operatora 
- każde kopyto robocze amortyzowane sprężyną 
- odbojnik na każdym kopycie wykonany z tworzywa sztucznego 
- wałek przekazania mocy w zestawie 
- komplet bolców pełnych 20x250mm 
- zestaw blach podtrzymujących darń  
2. Siewnik do dosiewu trawy  – 1 kpl. 
- szerokość robocza w przedziale : 1500 mm -1600 mm  
- pojemność zbiornika na nasiona w przedziale :130 – 150 l.  
- prędkość pracy w zakresie 3 – 10 km / h 
- waga maszyny w przedziale : 200 kg – 230 kg  
- odstęp między wysypem nasion a podłożem : 120 – 150 mm 
- przeniesienie napędu od tylnego wału za pomocą łańcucha 
- tylny wał ugniatająco – wyrównujący składający się z minimum ośmiu pompowanych kół 
- wyposażony w 3 punktowe mocowanie do ciągnika  
 
 
 3. Lekki samojezdny traktor wielozadaniowy do utrzymania płyty boisk i terenów  
zielonych – 2 kpl. 

- silnik 2 cylindry - tuleja żeliwna - smarowanie ciśnieniowe  
- moc znamionowa min. 12 kW przy 3100 obr. / min. 
- pojemność minimalna 600 cm3 
- rozruch elektryczny  
- pojemność zbiornika paliwa min. 7,5 l  
- wskaźnik poziomu paliwa na wyświetlaczu widoczny z fotela operatora 
- rodzaj paliwa benzyna bezołowiowa  
- przekładnia napędowa hydrostatyczna  
- pojemność zintegrowanego zbiornika na trawę min. 300 litrów  
- szerokość koszenia w granicach : 100 cm – 107 cm   
- tempomat 
- opcja koszenia przy jeździe do tyłu 
- elektroniczny licznik motogodzin 
- konstrukcja podwozia pełnoramowa, stalowa 
- żeliwna przednia oś 
- wyłącznik bezpieczeństwa pod fotelem operatora 
- zalecana przez producenta wielkość powierzchni jednorazowo koszonej minimum 8000 m2 
- maksymalna prędkość jazdy do przodu w przedziale : 8 – 9 km/h 
- regulacja wysokości koszenia w przedziale : 25 – 102 mm 
- elektroniczne załączanie agregatu koszącego 
- promień okręgu nieskoszonego w przedziale : 70 – 75 cm 
- masa traktora w przedziale 300 – 320 kg  
 
 
 
 
Wymagania dodatkowe: 

1. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, posiadać certyfikat CE dopuszczenie do 
pracy w Polsce i niezbędne dokumenty techniczne wymagane przez odpowiednie przepisy 
umożliwiające bezpieczną pracę i obsługę. 

2. Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2016, instrukcja obsługi w języku polskim. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie 
obsługi dostarczonego sprzętu. 

4. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na Koszt Wykonawcy. 
5. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz dostępność do części 

zamiennych. 
  
 
Miejsce realizacji zadania: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Bursaki 41, 38-400 Krosno 
 
Nazwy własne należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów 
i urządzeń o parametrach nie gorszych niż opisane.  
 
4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
      

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 oraz okoliczności po których zaistnieniu będą one 
udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 

 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 
pkt.7 ustawy Pzp. 
 
4. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
5. Informacja nt. udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

 
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania 

umowy. 
Termin zakończenia: do 21 dni od podpisania umowy. 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego. 
 
 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
A) spełniają wszystkie ustawowe warunki udziału w postępowaniu określone w art. 24 ust. 1 ustawy 
tzn. nie podlegają na jego podstawie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (brak podstaw do wykluczenia) oraz 
B) spełniają poniżej wymienione warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 
ustawy dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania 
przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień. Zamawiający uzna warunek za 
spełniony jeżeli oferent przedłoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć WG ZAŁĄCZNIKA nr 3 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia  – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli oferent 

przedłoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
Oświadczenie należy złożyć WG ZAŁĄCZNIKA nr 3 
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c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli oferent przedłoży wraz z 

ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć 
WG ZAŁĄCZNIKA nr 3 

 

d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający 
uzna warunek za spełniony jeżeli oferent przedłoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć WG ZAŁĄCZNIKA nr 3 
 
Zasoby innych podmiotów: 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić zamawiającemu, iż 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 wykonywaniu 
zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia warunki określone w art. 
22 ust. 1 ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić 
podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp. 
 

Obowiązkiem wykonawcy w przypadku, gdy korzysta z potencjału podmiotów trzecich jest 
wykazanie, że tym potencjałem będzie dysponował. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia 
zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp., odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
nie ponosi winy.  
 
2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia",  
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI 
niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki 
wykonawca spełnił.  
Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy           
z postępowania. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum).                       
W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 

o wykonawcy przedłożą przed podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotowego 
zamówienia, umowę określającą strony umowy, cel działania, okres ważności 
umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez 
każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności 
wykonawców), 

o w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy                            
z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, 
że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

o oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
wykonawców występujących wspólnie, 

o wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do 
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści 
umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. 

 
Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

o wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 
z pełnomocnikiem (liderem), 
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o wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na 
„Wykonawcę"; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane 
dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 

 
 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU: 

 
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22  ust. 1 
Ustawy , do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 
a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli oferent 
przedłoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
Oświadczenie należy złożyć – WG ZAŁĄCZNIKA nr 3     
b) posiadania wiedzy i doświadczenia  – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli oferent 

przedłoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
Oświadczenie należy złożyć WG ZAŁĄCZNIKA nr 3 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli oferent przedłoży wraz z 

ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć 
WG ZAŁĄCZNIKA nr 3 

.  

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający 

uzna warunek za spełniony jeżeli oferent przedłoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć – WG ZAŁĄCZNIKA nr 3 

 
UWAGA: Sposób składania oświadczeń i dokumentów /pkt. 1 ppkt. a) – d)/ w przypadku 
składania oferty wspólnej (np. w konsorcjum): dokumenty składa jeden albo więcej członków 
konsorcjum, tak aby łącznie potwierdzić spełnianie warunku. 
 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp., do oferty należy 
dołączyć następujące dokumenty: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – WG ZAŁĄCZNIKA nr 4 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,              
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp., 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku 
do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp., 

c) Informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej albo listę podmiotów należących do 
tej samej grupy kapitałowej (zawarta w formularzu ofertowym).  

3. Pozostałe dokumenty składające się na kompletną ofertę: 
a) wypełniony formularz oferty – wg Załącznika nr 1 

b) upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, jeżeli nie wyn ika to bezpośrednio 
z dokumentów dołączonych do oferty, 

c) dokument ustanawiający Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się                        
o udzielenie zamówienia, upoważniający go do reprezentowania ich w postępowaniu                    
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  w sprawie 
zamówienia publicznego – o ile dotyczy, 

d) pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – składane tylko w przypadku, gdy 
Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów – wg 
Załącznika nr 5.  
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4. Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 

a) 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.  

b) Jeżeli w kraju zamieszkania osoby, lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu gospodarczego lub zawodowego odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby, lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tego dokumentu.  

c) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem 
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.  

5. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty 
złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM     
i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
 
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu 
wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej 
prawdziwości  w inny sposób. 

 
 
VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW 
 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia, 
którą zamierza powierzyć podwykonawcom.  
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego 
przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo 
realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo. 
3. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze odpłatnym, 
których przedmiotem są usługi, dostawy obejmujące część niniejszej umowy, a co najmniej jednym 
innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub 
między dalszymi podwykonawcami. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców (dalszych podwykonawców) 
do realizacji przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 
W przypadku ujawnienia się podwykonawców na etapie realizacji zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy wskazującego część zamówienia, 
która zostanie powierzona Podwykonawcy do realizacji.  
5. Wykonawca zamówienia, podwykonawca takiego zamówienia lub dalszy podwykonawca 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest całość lub część zadania 
zleconego przez Zamawiającego, są zobowiązani, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do 
przedłożenia zamawiającemu wzoru tej umowy, przy czym: 
-podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej ze wzorem umowy;    
-wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty 
wykazujące, że proponowany podwykonawca oraz dalszy podwykonawca spełniają warunki 
określone przez Zamawiającego dotyczące podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będącego 
stroną umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy (dotyczy tych podwykonawców, 
z których potencjału korzystał wykonawca, w celu spełnienia warunków na zasadzie art. 26 ust.2b  
ustawy Pzp.) 
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6. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem jest zlecenie Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 
zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: w umowach o podwykonawstwo należy 
uwzględnić nie dłuższy niż 30-dniowy termin płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
lub dalszym Podwykonawcom oraz okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy za wady, tak aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
Wykonawcy wobec Zamawiającego i odpowiadał zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez 
Wykonawcę wobec Zamawiającego. 
7. Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych, zgłasza pisemne zastrzeżenia do wzoru umowy 
o podwykonawstwo: 
- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  
- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni;  
8. W przypadku niezgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do wzoru umowy o podwykonawstwo, strony 
uznają, iż Zamawiający zaakceptował wzór umowy. 
9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia Zamawiającemu wzorów umów z naniesionymi poprawkami w terminie 2 dni 
roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego. 
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na dostawy przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
 
 
 
 

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                       
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,                
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ                     
Z WYKONAWCAMI 

 

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:  
Antoni Dębiec – Dyrektor MOSiR  ul. Bursaki 29, 38-400 Krosno, w godz. 8.00 do 15.00.  

 
Sposób porozumiewania się:  
a) pisemnie, 
b) faksem - nr (013) 43 68 003 
c) e-mail: halakrosno@wp.pl 

 
Prosi się by wszelka korespondencja kierowana do zamawiającego w związku z niniejszym 
postępowaniem miała dopisek: 
 
Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.  „Dostawa: Aeratora do drenażu 
wgłębnego pionowego z osprzętem – 1 kpl., Siewnika do dosiewu trawy – 1 kpl., Lekkiego 
samojezdnego traktora wielozadaniowego do utrzymania płyty boisk i terenów zielonych – 2 kpl. 

 

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania 
(odpowiednio faksem). 
 
W przypadku przesyłania dokumentów przez Zamawiającego faksem na nr podany przez 
wykonawcę, potwierdzenie wysłania faksem zawierające komunikat „ok.” uważa się za doręczone 
prawidłowo. 
 
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania (odpowiednio drogą elektroniczną). 
Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 
Zamawiający nie dopuszcza składania wniosków, oświadczeń i innych informacji telefonicznie. 
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Wszystkie modyfikacje SIWZ oraz odpowiedzi na zapytania umieszczane będą na stronie 
internetowej Zamawiającego. 
 
 
 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
Wykonawca nie jest obowiązany do wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 
 
 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. 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.  

 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 
2. Sposób przygotowania oferty: 

a) ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej  pod rygorem 
nieważności, 

b) treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
c) wszystkie strony oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) upoważnioną do 

występowania w imieniu Wykonawcy, 
d) wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i być spięte w sposób zapobiegający jej 

dekompletacji, 
e) wszystkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę/y upoważnioną/e do występowania w imieniu wykonawcy, 
f) oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do występowania w imien iu 

wykonawcy, 

g) oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie odwołania. 

 
3. Opakowanie i oznakowanie ofert: 

a) ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego lub przesłać 
pocztą na wskazany niżej adres: 

 
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Bursaki 29 

38-400 KROSNO 
 
 

b) opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób: 
 

Oferta na przetarg pn.: 
Dostawa: Aeratora do drenażu wgłębnego pionowego z osprzętem – 1 kpl., 

Siewnika do dosiewu trawy – 1 kpl, Lekkiego samojezdnego traktora 
wielozadaniowego do utrzymania płyty boisk i terenów zielonych – 2 kpl. 
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NIE OTWIERAĆ PRZED 14 marca 2017 roku  przed godz. 11.00. 
 

 
 

c) na opakowaniu muszą znajdować się dane Oferenta. 
 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert 
pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, 
poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
złożone wg takich samych zasad jak składana oferta wraz z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty 
oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną 
dołączone do oferty. 

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian 
i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 
otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 
zgodności ze złożonymi ofertami; koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty 
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili 
ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą 
ujawniane, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, wskaże 
Zamawiającemu, które dokumenty nie mogą być udostępniane, opatrując je klauzulą „tajne – nie 
udostępniać” - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA 
W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI 
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) . Zamawiający zaleca, aby 
informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę załączone do 
oferty w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub 
spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.  
 
 UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą UZASADNIENIA, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

 
 
 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 38-400 Krosno ul. Bursaki 29                                 
do dnia 14 marca 2017 roku do godz. 11.00.  

 

2. Sesja otwarcie ofert jest jawna i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, 
z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Otwarcie ofert 
nastąpi w  Siedzibie Zamawiającego - 38-400 Krosno ul. Bursaki 29 . Wykonawcy mogą 
uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

3. Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem nienaruszalność kopert z ofertami. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 

6. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle jemu 
informację z otwarcia ofert, na wniosek.  



 11 

 
 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w pkt II 3 niniejszej SIWZ, 
oraz załączniku nr 2 tj. wzorze umowy.   

Obliczoną cenę należy wpisać do formularza ofertowego stanowiącego zal. Nr 1 do SIWZ.  

Do obliczonych jednostkowych cen ofertowych Wykonawcy dodają podatek VAT wg obowiązujących 
stawek. Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i 
usług należy do obowiązków wykonawcy. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od 
towarów i usług niezgodnej z obowiązujacymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 
 
Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczałtowe i nie podlega zmianie przez cały okres trwania umowy. 
 
Cena powinna być podana: 

a) cyfrowo i słownie w złotych polskich, 
b) zgodnie z formularzem oferty tj.: cena netto, podatek VAT, cena brutto. 

 
Cena oferty winna obejmować całość zamówienia zgodnie z SIWZ i jej załącznikami oraz 
uwzględniać wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące 
wykonaniu zamówienia. 
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 
do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając natomiast 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. 
 
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 
 
 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 
I SPOSOBU OCENY OFERT. 
 
 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 

 cena ofertowa - 60 pkt, 

 termin gwarancji aeratora do drenażu wgłębnego pionowego z osprzętem (1 kpl) – 15 pkt   

 termin gwarancji siewnika do dosiewu trawy (1 kpl.) – 10 pkt   

 termin gwarancji lekkiego samojezdnego traktora wielozadaniowego do utrzymania płyty 
boisk i terenów zielonych (2 kpl). – 15 pkt 

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 
Wykonawców w zakresie  kryterium. 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną 
ilość punktów. 
Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio 
mniejsza liczba punktów. 
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Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących 
zasad: 
 
 

 Nr kryterium: Waga: 

I Cena  60 

II termin gwarancji aeratora do drenażu 
wgłębnego pionowego z osprzętem (1 kpl) 

15 

III termin gwarancji siewnika do dosiewu trawy 
(1 kpl.) 

10 

IV termin gwarancji Lekkiego samojezdnego 
traktora wielozadaniowego do utrzymania 
płyty boisk i terenów zielonych (2 kpl).  

15 

 
 

I. Kryterium cena: 
 
Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.  
 
Liczba punktów zostanie obliczona wg wzoru: 
 
                              C minimalna 

Liczba punktów = -------------------- *60   

                               C oceniana  

gdzie: 

 - C minimalna - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

 - C oceniana  -  cena podana w ofercie badanej 
 
Maksymalna ilość punktów w tej kategorii: 60  
 
 
II. Termin gwarancji aeratora do drenażu wgłębnego pionowego z osprzętem (1 kpl):  
 
Kryterium terminu gwarancji aeratora do drenażu wgłębnego pionowego z osprzętem (1 kpl) będzie 
rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji.  
 
1. Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące liczony od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru 
końcowego.   
2. Maksymalny okres gwarancji  – 36 miesięcy liczony od dnia podpisania (bez uwag) protokołu 
odbioru końcowego.  
 
Wykonawca, który zaoferuje minimalny okres gwarancji tj. 24 miesiące, otrzyma 0 punktów.  
 
Wykonawca, który zaoferuje maksymalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy otrzyma 15 punktów.  
 
Wykonawcy, którzy zaoferują wartość pośrednią tj. pomiędzy okresem minimalnym - 24 miesięcy 
a okresem maksymalnym -  36 miesięcy, otrzymają liczbę punktów obliczoną wg wzoru: 
 

                                     G oceniana – G minimalna   

Liczba punktów = ---------------------------- -------------  * 15  

                                  G maksymalna  - G minimalna  

 

gdzie:  
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- G oceniana – okres gwarancji w ofercie badanej  

- G maksymalna – maksymalny okres gwarancji   

- G minimalna – minimalny okres gwranacji  

 
Maksymalna ilość punktów w tej kategorii: 15.  
 
Jeżeli wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym proponowanego okresu gwarancji jakości 
wykonania przedmiotu umowy bądź wskaże okres krótszy niż niezbędne minimum określone 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający uznaje, że Wykonawca oferuje 
minimalny okres wymagany w SIWZ tj. 24 miesiące. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres 
gwarancji dłuższy niż 36 miesiące, Zamawiający uznaje, ze Wykonawca oferuje maksymalny 
możliwy termin określony w SIWZ, za który otrzymuje maksymalną, możliwą do uzyskania liczbę 
punktów tj. 15.  
 

III. Termin gwarancji siewnika do dosiewu trawy (1 kpl.):  
 

Kryterium terminu gwarancji siewnika do dosiewu trawy (1 kpl.)  będzie rozpatrywane na podstawie 
zadeklarowanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji.  
 
1. Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące liczony od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru 
końcowego.   
2. Maksymalny okres gwarancji  – 36 miesięcy liczony od dnia podpisania (bez uwag) protokołu 
odbioru końcowego.  
 
Wykonawca, który zaoferuje minimalny okres gwarancji tj. 24 miesiące, otrzyma 0 punktów.  
 
Wykonawca, który zaoferuje maksymalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy otrzyma 10 punktów.  
 
Wykonawcy, którzy zaoferują wartość pośrednią tj. pomiędzy okresem minimalnym - 24 miesięcy 
a okresem maksymalnym -  36 miesięcy, otrzymają liczbę punktów obliczoną wg wzoru: 
 

                                     G oceniana – G minimalna   

Liczba punktów = ---------------------------- -------------  * 10  

                                  G maksymalna  - G minimalna  

 

gdzie:  

- G oceniana – okres gwarancji w ofercie badanej  

- G maksymalna – maksymalny okres gwarancji   

- G minimalna – minimalny okres gwranacji  

 
Maksymalna ilość punktów w tej kategorii: 10.  
 
Jeżeli wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym proponowanego okresu gwarancji jakości 
wykonania przedmiotu umowy bądź wskaże okres krótszy niż niezbędne minimum określone 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający uznaje, że Wykonawca oferuje 
minimalny okres wymagany w SIWZ tj. 24 miesiące. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres 
gwarancji dłuższy niż 36 miesiące, Zamawiający uznaje, ze Wykonawca oferuje maksymalny 
możliwy termin określony w SIWZ, za który otrzymuje maksymalną, możliwą do uzyskania liczbę 
punktów tj. 10. 
 
 
 

IV. Termin gwarancji lekkiego samojezdnego traktora wielozadaniowego do 
utrzymania płyty boisk i terenów zielonych (2 kpl).  :  
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Kryterium terminu gwarancji lekkiego samojezdnego traktora wielozadaniowego do utrzymania płyty 
boisk i terenów zielonych (2 kpl).   będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w 
formularzu ofertowym okresu gwarancji.  
 
1. Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące liczony od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru 
końcowego.   
2. Maksymalny okres gwarancji  – 48 miesięcy liczony od dnia podpisania (bez uwag) protokołu 
odbioru końcowego.  
 
Wykonawca, który zaoferuje minimalny okres gwarancji tj. 24 miesiące, otrzyma 0 punktów.  
 
Wykonawca, który zaoferuje maksymalny okres gwarancji tj. 48 miesięcy otrzyma 15 punktów.  
 
Wykonawcy, którzy zaoferują wartość pośrednią tj. pomiędzy okresem minimalnym - 24 miesięcy 
a okresem maksymalnym -  48 miesięcy, otrzymają liczbę punktów obliczoną wg wzoru: 
 

                                     G oceniana – G minimalna   

Liczba punktów = ---------------------------- -------------  * 15  

                                  G maksymalna  - G minimalna  

 

gdzie:  

- G oceniana – okres gwarancji w ofercie badanej  

- G maksymalna – maksymalny okres gwarancji   

- G minimalna – minimalny okres gwranacji  

 
Maksymalna ilość punktów w tej kategorii: 15.  
 
Jeżeli wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym proponowanego okresu gwarancji jakości 
wykonania przedmiotu umowy bądź wskaże okres krótszy niż niezbędne minimum określone 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający uznaje, że Wykonawca oferuje 
minimalny okres wymagany w SIWZ tj. 24 miesiące. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres 
gwarancji dłuższy niż 48 miesiące, Zamawiający uznaje, ze Wykonawca oferuje maksymalny 
możliwy termin określony w SIWZ, za który otrzymuje maksymalną, możliwą do uzyskania liczbę 
punktów tj. 15. 
 
  
 
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu. Obliczenie punktów będzie dokonywane 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 
Łączna liczba punktów  = Liczba punktów w kryterium I + Liczba punktów w kryterium II + 
Liczba punktów w kryterium III + Liczba punktów w kryterium IV 
 
Maksymalna liczba punktów łącznie: 100 
 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. 
W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ 
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  
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XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
- wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, 
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zgodnie 
z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy, 
- terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy. 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,                    
o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy. 
 
 
 
 

XVI. WZÓR UMOWY 

 
 
 

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników stanowiących integralną część 
umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności,         
z tym że zmiany nie mogą naruszać odpowiednich uregulowań prawa zamówień publicznych. 
2. Zamawiający  dopuszcza zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy: 
a)niezbędna jest zmiana terminu zakończenia dostaw z uwagi na niesprzyjające warunki 
atmosferyczne uniemożliwiające realizację dostawy zamówienia (o ilość dni występowania tych 
warunków), 
c)nastąpi zmiana stawki podatku VAT po podpisaniu umowy i niezbędna będzie zmiana 
wynagrodzenia brutto z tych przyczyn, 
d)wystąpienia siły wyższej, 
e)zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

f) innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy  
3. Wzór umowy stanowi – ZAŁĄCZNIK nr 2.  Wykonawca musi zaakceptować postanowienia wzoru 
umowy w treści oferty – ZAŁĄCZNIK  nr 2. 

 
XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

  

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

Załączniki:  
 

1. Wzór formularza ofertowego 
2. Wzór umowy 
3. Oświadczenie z art. 22 
4. Oświadczenie z art. 24 
5.   Zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby 

 
 
 


