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NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 

ul. Kolejowa-Wejmutka, 17-230 Białowieża 

NIP: 543-11-81-345 

 

tel./fax.: 856642255; 856754862 

e-mail: sekretariat@ptop.org.pl 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym zgodnie z regulaminem 

udzielania zamówień publicznych w związku z realizowanym projektem: „Ochrona orlika 

krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" – oznaczonego dla potrzeb Instrumentu 

Finansowego dla Środowiska LIFE+ nr LIFE08 NAT/PL/000510, opracowanym na podstawie 

przepisów, o których mowa w art. 70
1
 – 70

5
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), pod nazwą: 

 

ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU 

ROLNICZEGO: TRAKTOR, KOŁA BLIŹNIACZE, KOSIARKA 

BĘBNOWA, KOSIARKA BIJAKOWA, PRZETRZĄSACZ, 

ZGRABIARKA, PRASA BELUJĄCA, ŁADOWACZ CZOŁOWY Z 

OSPRZĘTEM, PRZYCZEPA ROLNICZA 
 

zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

CPV: 16700000-2 Ciągniki 

16000000-5  Maszyny rolnicze 

 

TRAKTOR 

 

Informacje ogólne 

a) Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy (rok produkcji 2012). Wszystkie podzespoły oraz 

elementy wyposażenia pojazdu montowane fabrycznie (ewentualne odstępstwo dotyczy 

radia).  

b) Traktor w żadnym elemencie nie był wcześniej uszkodzony i został dopuszczony do ruchu 

przez właściwy organ.  

c) Koszt dostawy ciągnika pokrywa Sprzedawca. 

d) Fabryczna instrukcja obsługi ciągnika rolniczego w języku polskim wraz ze wszystkimi 

dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji ciągnika rolniczego przez 

Zamawiającego. 

e) Sprzedawca przekaże komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta. 

f) Okres gwarancji udzielony przez Sprzedawcę minimum 12 m-cy, bez limitu mtg. 

g) Autoryzowany serwis w odległości maksymalnie do 100 km od miejsca pracy traktora, tj. 

Polany Białowieskiej (Białowieża, gm. Białowieża, powiat hajnowski).  

 

mailto:sekretariat@ptop.org.pl
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Kabina 

Schodki z 2 stron, system regulowanej wentylacji i ogrzewania, szyberdach, klimatyzacja, 

oświetlenie wewnętrzne, regulowane położenie kierownicy, tylna szyba mocowane na 

zawiasach, radio, lusterka teleskopowe, fotel kierowcy z pasem bezpieczeństwa. 

 

Silnik  

Regulacja elektroniczna, 4 cylindry, moc co najmniej 95 KM, intercooler, turbodoładowanie, 

zgodność z normą emisji spalin Tier III, przystosowany do pracy z paliwem Biodiesel 100%, 

pojemność zbiornika paliwa min. 150 litrów. 

 

Układ napędowy  

Rewers elektrohydrauliczny, skrzynia 5 biegowa z reduktorem czterostopniowym, blokada 

tylnego mechanizmu różnicowego sterowana elektrohydraulicznie, napęd na 4 koła załączany 

elektrohydraulicznie. 

 

Układ hamulcowy  

Główny hamulec tarczowy w kąpieli olejowej sterowany hydrostatycznie na obie osie, hamulec 

ręczny. 

 

WOM 

Tylny włączany elektrohydraulicznie, przyciski sterujące na błotniku, 4 prędkości: 

540/540E/1000/1000E obr/min.  

 

Układ hydrauliczny  

Podnośnik tylny o u udźwigu co najmniej 5000 kg, minimum 6 wyjść hydrauliki zewnętrznej. 

 

Układ kierowniczy  

Hydrostatyczny. 

 

Ogumienie  
Wymagania minimalne – przód: 420/70R24,  tył: 480/70R34 

 
Masa ciągnika  

Maksymalna masa ciągnika nie może przekraczać 4300 kg. 

 

KOŁA BLIŹNICZAE 

Przednie i tylne na szybkosprzęgłach.  

 

Koła bliźniacze muszą być przystosowana do pracy z oferowanym ciągnikiem bez 

konieczności zakupu dodatkowych elementów, a ich zamontowanie nie może skutkować 

utratą gwarancji przez Zamawiającego.  

 

PRASA BELUJĄCA 
Fabrycznie nowa (rok produkcji 2012), masa nie może przekraczać 1800 kg, komora 

łańcuchowa, centralne smarowanie łańcuchów, regulacja dyszla, stopka podporowa, gumowe 

kółko podbieracza, system obwiązywania za pomocą siatki, bez systemu noży, koła bliźniacze. 

 

Prasa belująca musi być przystosowana do pracy z oferowanym ciągnikiem bez 

konieczności zakupu dodatkowych elementów. 
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PRZETRZĄSACZ 

Fabrycznie nowa (rok produkcji 2012), szerokość robocza od 4.40 m do 4.80 m, szerokość 

transportowa maksymalnie 3 m, 4 wirniki, koło kopiujące, obroty WOM 540 obr/min. 

 

Przetrząsacz musi być przystosowana do pracy z oferowanym ciągnikiem bez 

konieczności zakupu dodatkowych elementów. 

 

ZGRABIARKA 

Fabrycznie nowa (rok produkcji 2012), szerokość robocza od 3.30 m do 3.70 m, 

jednowirnikowa, obroty WOM 540 obr/min. 

 

Zgrabiarka musi być przystosowana do pracy z oferowanym ciągnikiem bez konieczności 

zakupu dodatkowych elementów. 

 

PRZYCZEPA 

Fabrycznie nowa (rok produkcji 2012), dwuosiowa o ładowności od 7.5 do 8.5 t, masa własna 

nieprzekraczająca 2500 kg, wywrót trzystronny, instalacja oświetlenia, hamulec ręczny, kliny 

podporowe z kieszeniami, centralny system ryglowania ścian, drabinka, dyszel uniwersalny 

nierozsuwany, pojemność ładunkowa co najmniej 5,0 m
3
, podłużnicowa rama podwozia, 

pneumatyczna instalacja hamulcowa, ogumienie minimalne: 385/65R22,5. 

 

Przyczepa musi być przystosowana do pracy z oferowanym ciągnikiem bez konieczności 

zakupu dodatkowych elementów. 

 

KOSIARKA BIJAKOWA 

Fabrycznie nowa (rok produkcji 2012), noże młotkowe, szerokość robocza od 1.50 m do 2.00 

m, centralne smarowanie, regulacja wysokości koszenia, regulowana pokrywa, mocowanie 

tylne, płozy ze stali trudnościeralnej Hardox. 

 

Kosiarka bijakowa musi być przystosowana do pracy z oferowanym ciągnikiem bez 

konieczności zakupu dodatkowych elementów. 

 

KOSIARKA BĘBNOWA 

Fabrycznie nowa (rok produkcji 2012), dwubębnowa, podnoszenie hydrauliczne, szerokość 

robocza od 1.70 m do 2.00 m, mocowanie tylno-boczne. 

 

Kosiarka bębnowa musi być przystosowana do pracy z oferowanym ciągnikiem bez 

konieczności zakupu dodatkowych elementów. 

 

ŁADOWACZ CZOŁOWY 

Fabrycznie nowy (rok produkcji 2012), minimalna wysokość podnoszenia 3.30 m, sterowanie 

za pomocą joysticka, amortyzator antywstrząsowy, osprzęt: chwytak do bel, łyżka (czerpak do 

materiałów sypkich), widły do bel.  

 

Ładowacz czołowy wraz z osprzętem musi być przystosowana do pracy z oferowanym 

ciągnikiem bez konieczności zakupu dodatkowych elementów. 

 

SERWIS 

Autoryzowany, w odległości do 100 km od miejsca pracy ww. sprzętu. Bezpłatne dostarczenie 

sprzętu do miejsca pracy wskazanego w pkt. 2 niniejszej SIWZ oraz uruchomienie i 
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przeszkolenie osoby go obsługującej. Minimum rok bezpłatnego serwisu dla sprzętu będącego 

przedmiotem umowy.  

2. MIEJSCE DOSTARCZENIA SPRZĘTU ROLNICZEGO 

Białowieża (Polana Białowieska, gm. Białowieża, powiat hajnowski). Dokładny termin 

dostarczenia przedmiotu zamówienia zostanie ustalony z Zamawiającym. 

3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Około 3 października 2012 r. zakłada się podpisanie umowy. 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2012 r.  

4. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

a) przedłożone oferty muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w SIWZ,  

b) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych; rozwiązania 

wariantowe nie będą rozpatrywane, 

c) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej, 

d) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, 

e) przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

5. OPIS SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS 

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  

1. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi punktami składającymi się na warunki 

zamówienia. 

2. Załączniki wg wzorów powinny zostać wypełnione przez Oferenta bez wyjątku i ściśle 

według postanowień zawartych w warunkach zamówienia bez dokonywania w nich zmian 

przez Oferenta. 

3. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Oferenta, 

wpisuje on „nie dotyczy”. 

4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzania oferowanego przedmiotu i 

warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz przepisami zawartymi w art. 70
1
 

– 70
5
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) 

oraz w „Regulaminie udzielania zamówień” Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków dla 

projektu „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000” (dostępny w 

siedzibie Zamawiającego, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok). 

6. Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin 

składania ofert. 

7.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Oferenci z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej. Oferenci zagraniczni powinni wówczas przedłożyć 

wszystkie wymagane załączniki, dokumenty równoważne polskim, wymaganym w 

przedmiotowym postępowaniu.  

8. Wykonawcy, którzy nie spełnią warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zawarte w 

SIWZ, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

9. Oferta wykluczona uznana zostanie za odrzuconą. 

10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z przepisami, o których mowa w art. 70
1
 – 70

5
 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) wraz z „Regulaminem udzielania 

zamówień” Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków,                                             

b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 
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c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

g) Oferent w terminie 5 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

11. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Oferenci zostaną powiadomieni 

niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej z nich. 

6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONWACY 

1.  Zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

a) są w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia przy założeniu, iż zapłata 

nastąpi po dostarczeniu sprzętu i wystawieniu faktury VAT/rachunku,  

b) zrealizowali w ostatnich latach (2009-2012) co najmniej 3 zamówienia o podobnym 

charakterze. 

2. Ponadto do oferty należy dołączyć:  

a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ), 

b) wypełniony wykaz zrealizowanych zamówień (załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ), 

c) aktualny wypis/odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej potwierdzający dopuszczenie Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym 

zamówieniem. 

d) potwierdzenie wniesienia wadium. 

3. Ocena spełnia wyżej wymienionych warunków wymaganych od Oferentów zostanie 

dokonana w oparciu o pisemne oświadczenia lub potwierdzenia.  

4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana wg formuły 

„spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie 

odrzuceniem oferty. 

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI 

1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących 

dokumentów przetargowych. 

2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania Oferenta, które otrzymał najpóźniej 2 dni przed 

terminem złożenia ofert. 

3. Pytania oferentów powinny być sformułowane na piśmie i składane na adres 

Zamawiającego. 

4. Pytania powinny być opatrzone nazwą stawiającego je Oferenta. 

5. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich uczestników, którzy otrzymali 

dokumenty przetargowe wraz z treścią pytania oraz zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej PTOP. 

6. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i 

wykonawcy będą przekazywać w formie pisemnej.  

7. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami jest: Adam Zbyryt, kom. 

693392333 lub tel. (085) 6642255. 
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8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Każda z ofert musi być zabezpieczona na okres związania ofertą wadium o wartości 

1000 zł. 

2. Wadium może być wniesione tylko w pieniądzach. 

3. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do 28 września 2012 

r. do godz. 10:00. 
4. Za skuteczne wniesienie wadium Zamawiający uważa oryginał lub poświadczoną za 

zgodność kopię dowodu wpłaty wadium, którą oferent załącza do oferty. Wadium wnoszone 

w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Polskiego 

Towarzystwa Ochrony Ptaków, ul. Kolejowa-Wejmutka, 17-230 Białowieża, w PEKAO 

S.A. w Białymstoku 08 1240 5211 1111 0000 4921 4273. Oferta niezabezpieczona 

akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona. 

5. Oferent traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli: 

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

b) odmówi podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

c) zawarcie umowy stało się nie możliwe z winy oferenta, 

d) przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe. 

6. Zwrot wadium nastąpi, jeżeli zaistnieje jedna z następujących okoliczności:  

a) upłynął termin związania z ofertą, 

b) zawarto umowę, 

c) Zamawiający unieważnił przetarg. 

7. Dyspozycję o zwrocie wniesionym w pieniądzach wadium Zamawiający przekaże 

niezwłocznie po zawarciu umowy z oferentem, którego ofertę wybrano lub po 

unieważnieniu przetargu, lecz nie później niż dnia następnego po upływie terminu związania 

z ofertą. 

8. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Oferent wycofa się z przetargu, Zamawiający 

dokona zwrotu wadium w terminie 3 dni od daty wpływu pisemnego zawiadomienia o 

wycofaniu się. 

9.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni liczone od daty upływu terminu 

składania ofert. 

10.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Oferta winna być sporządzona wg wzoru na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik 

nr 1 do SIWZ. 

2. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ. 

3. W przypadku, gdyby Oferent, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu 

powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodnością z oryginałem przez uprawnionego 

przedstawiciela Oferenta. 

4. Oferenci przedstawią oferty zgodne z wymaganiami warunków zamówienia, alternatywy nie 

będą brane pod uwagę. 

5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 

6. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 

atramentem oraz winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Oferenta w sposób określony w akcie rejestrowym. 

7. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Oferenta winny być podpisane, w 

przypadku reprezentowania przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta również przez 

niego, a także wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany. 
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8. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, do oferty 

należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo, o ile nie wynika to z innych dokumentów 

załączonych przez Oferenta. 

9. Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane, a całość oferty 

trwale spięta. 

10. Oferent winien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na adres 

Zamawiającego podany na wstępie, oraz będzie opisana w niżej podany sposób: 

 

     Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu rolniczego: traktor, koła bliźniacze, 

kosiarka bębnowa, kosiarka bijakowa, przetrząsacz, zgrabiarka, prasa belująca, 

ładowacz czołowy z osprzętem, przyczepa 

 

Nie otwierać przed 26 września 2012 r. do godz. 10:15 

 

11. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, będzie posiadać nazwę i adres Oferenta, aby 

można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 

12. Opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez 

uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. 

13. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu przed terminem składania ofert. 

14. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, 

opieczętowane i oznaczone określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

15. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu 

składania ofert. 

16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

17. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. 

18. Oferty nie spełniające wyżej wymienionych kryteriów zostaną odrzucone. 

19. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty/opakowania. 

 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 

1. Ofertę należy składać w dni robocze, w godz. 8.30  – 15.30  w biurze Zamawiającego, tj. 

Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok w terminie do 26 września 2012 r. do 

godz. 10:00. 

2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania 

koperty/opakowania. 

3. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do sekretariatu. 

4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w biurze Zamawiającego (jw.), 26 września 2012 

r. o godz. 10:15. 
5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone 

wykonawcy. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Oferentów, a także 

informacje dotyczące ceny każdej oferty. 

9. Informacje, o których mowa wyżej, Zamawiający przekaże Oferentom, którzy nie byli 

obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.  
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10. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

11. Oferty, które nie będą spełniać wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz naruszać przepisy zawarte w art. 70
1
 – 70

5
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz w „Regulaminie udzielania zamówień” 

Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zostaną przez Zamawiającego odrzucone. 

12. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w SIWZ, w art. 70
1
 – 70

5
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych” 

Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz została uznana za najkorzystniejszą. 

13. Otwarcia ofert dokona powołana przez Zamawiającego komisja przetargowa. 

14. Komisja przetargowa na posiedzeniach niejawnych: 

a) dokona sprawdzenia prawidłowości sporządzenia i kompletności ofert oraz ich 

merytorycznej oceny, 

b) wskaże niezwłocznie w oparciu o kryteria określone w SIWZ ofertę najkorzystniejszą lub 

ogłosi inne rozstrzygnięcie przetargu. 

15. Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia ofert.  

12. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ I MODYFIKACJA SIWZ 

1. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, udzieli wyjaśnień dotyczących treści niniejszej specyfikacji pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Treść wyjaśnienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę 

specyfikacji Zamawiający zamieści na stronie internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny okaże się dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i 

poinformuje o tym na stronie internetowej. 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. Oferent powinien przedstawić cenę całkowitą za wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. 

zakup i dostawę sprzętu wymienionego w niniejszym SIWZ. 

2. Cena oferty musi być podana w PLN liczbowo i słownie. 

3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz w okresie realizacji 

zamówienia. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczenia w walutach obcych. 

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERT WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

Cena ofertowa brutto – 100 % 

 

Kryterium cena brutto 

 

Ocena w ramach kryterium Cena brutto (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego 

wzoru: 
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 Ccn 

Kc =  ----------   x 100 

Cco  

 

gdzie: 

 

Ccn – oznacza najniższą cenę brutto zaproponowaną, 

Cco – oznacza cenę brutto zaproponowaną w badanej ofercie, 

Kc – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena. 

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę 

punktów Kc.  

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPARWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO   

1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta jest zgodna z przepisami, o 

których mowa w art. 70
1
 – 70

5
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 

16, poz. 93, z późn. zm.), z „Regulaminem udzielania zamówień” Polskiego Towarzystwa 

Ochrony Ptaków i SIWZ zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą wg podanych w 

niniejszej SIWZ kryteriów oceny. 

2. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów, którzy ubiegali się o 

udzielenie zamówienia, zamieści informację w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie lub na swojej stronie internetowej.  

3. Termin podpisania umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty, chyba że złożono tylko jedną ofertę albo żadna z ofert nie 

została odrzucona. 

4. Pełna treść wzoru umowy znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ. 

5. W przypadku wybrania oferty Wykonawcy będącego osobą fizyczną, przed zawarciem 

umowy złoży on aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej. 

16. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU 

1. Zamawiający może unieważnić przetarg, gdy: 

a) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na 

finansowanie zadania, 

b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

c) instytucja sponsorująca zamówienie (NFOŚIGW) odmówi sfinansowania realizacji 

przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 
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17. INFORMACJE DODATKOWE 

ZADANIE (C.3B) ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU ROLNICZEGO: TRAKTOR, 

KOŁA BLIŹNIACZE, KOSIARKA BĘBNOWA, KOSIARKA BIJAKOWA, PRZETRZĄSACZ, 

ZGRABIARKA, PRASA BELUJĄCA, ŁADOWACZ CZOŁOWY Z OSPRZĘTEM, PRZYCZEPA, 

REALIZOWANE JEST W RAMACH PROJEKTU „OCHRONA ORLIKA KRZYKLIWEGO NA 

WYBRANYCH OBSZARACH NATURA 2000”  LIFE08 NAT/PL/00510, FINANSOWANEGO PRZEZ 

INSTRUMENT FINANSOWY LIFE+ I NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I 

GOSPODARKI WODNEJ.  

18.  ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 – Wykaz zrealizowanych zamówień. 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy.
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