Łowicz: Dostawa kombajnu zbożowego w ramach projektu pn.
PWP Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny
rolnictwa i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój kompetencji
zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu
Numer ogłoszenia: 122436 - 2013; data zamieszczenia: 27.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego , ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. 46 8373705, faks 46
8373377, 8373705.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsp2lowicz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna JST, szkoła.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kombajnu zbożowego
w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa
i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP
w Łowiczu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa 1 szt. kombajnu zbożowego w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie
europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój
kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu.
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.00.00.00-5, 16.30.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Przepisy prawa nie nakładają na Wykonawcę obowiązku posiadania uprawnień
do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokona
oceny spełniania tego warunku na podstawie analizy oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę.



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

Wykonawca musi wykazać i udokumentować, iż w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy,
to w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej dwie dostawy kombajnów
zbożowych o wartości każdego zamówienia min. 300 000,00 zł. Jeżeli Wykonawca
wartość dostaw określi w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs
PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień poprzedzający opublikowanie
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający dokona oceny spełniania
tego warunku na podstawie analizy oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, wykazu głównych dostaw oraz załączonych dowodów określających,
czy dostawy te zostały wykonane należycie.



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

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający
dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie analizy oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę.



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

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający
dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie analizy oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę.



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

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie analizy
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez
Wykonawcę.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:


wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;



określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę
w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach
niewykonanych lub wykonanych nienależycie W wykazie należy wskazać dostawy
wykonane w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w tym obowiązkowo należy wskazać
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dostawy kombajnów zbożowych o wartości każdej z nich min. 300 000,00 zł. Do wykazu
należy

dołączyć

dowody

dotyczące

najważniejszych

głównych

dostaw,

w

tym

obowiązkowo dla co najmniej 2 dostaw kombajnów zbożowych. Dowody te muszą
określać, czy dostawy zostały wykonane należycie.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



wykonawca

powołujący

się

przy

wykazywaniu

spełniania

warunków

udziału

w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

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


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

III.6) INNE DOKUMENTY
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Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wraz z ofertą należy również złożyć następujące dokumenty i załączniki: 1) Pełnomocnictwo
w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę/osoby, których umocowanie do wykonywania tych czynności nie wynika z innych
przedstawionych z ofertą dokumentów (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez notariusza), 2) Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub/i osobach zdolnych
do wykonania zamówienia innych podmiotów jest zobowiązany 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.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z WYKONAWCĄ umowy
w stosunku do treści oferty, na której podstawie dokonano wyboru WYKONAWCY w sytuacji
wystąpienia poniżej określonych okoliczności i na warunkach poniżej wskazanych: 1) zmiana
terminu realizacji przedmiotu zamówienia: a. w przypadku działania siły wyższej - o czas działania
siły wyższej, b. w przypadku następstwa okoliczności leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO
- o czas występowania tych okoliczności, c. w przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY nie otrzymał transzy
dofinansowania projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa
i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP
w Łowiczu, zwanego dalej Projektem, lub w przypadku, gdy konieczne są zmiany związane
z uzyskaniem przez Zamawiającego dofinansowania na realizację Projektu. 2) zmiana rodzaju
rozwiązań technicznych lub parametrów zaoferowanych w ofercie: a. w przypadku, gdy parametry
techniczne kombajnu lub jego wyposażenia będą korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO
niż zaoferowane w ofercie, będą spełniały wymagania określone w Specyfikacji istotnych warunków
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zamówienia, a cena nie ulegnie zwiększeniu, b. w przypadku, gdy konieczne są zmiany związane
z kwalifikowalnością kosztu dostawy kombajnu w związku z dofinansowaniem na realizację Projektu
lub są konieczne aby ZAMAWIAJĄCY wywiązał się ze zobowiązań określonych w umowie
o dofinansowanie Projektu, a cena nie ulegnie zwiększeniu, c. w przypadku pojawienia się na rynku
sprzętu nowszej generacji pozwalającego na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji przedmiotu
umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości, a cena nie ulegnie zmianie, d. w przypadku
konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.zsp2lowicz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im.
Tadeusza Kościuszki ul. Blich 10 99-400 Łowicz.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.04.2013 godzina 15:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki ul. Blich 10 99-400
Łowicz.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Projekt pn. PWP Wykorzystanie europejskich doświadczeń
z dziedziny rolnictwa i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów
ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
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