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SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
                                                                 (dalej: SIWZ)  

 
 
 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  
 

„Zakup i dostawa ciągnika wraz z spychaczem do śniegu i kosiarką do trawy” 
 
 
 
 
TRYB POSTĘPOWANIA. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. 
U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej  „ustawą”, lub „Pzp” organizowanego zgodnie z art. 10 i 
39 ustawy. 
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT :          15.01.2014 rok  godz. 08.00    
 
TERMIN OTWARCIA OFERT  :          15.01.2014 rok  godz. 08.20     
 
 
                                                                                        
                                                 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                   ……..…………………………….…………… 
                                                                                                                                  PODPIS KIEROWNIKA  ZAMAWIAJĄCEGO 

 
 
 
 
 
GOS Mazowsze, dnia 03 stycznia 2014 roku 
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
Zamawiający:  Grójecki Ośrodek Sportu Mazowsze  
ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec 
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woj. mazowieckie  
tel. / faks (48) 664-30-42 
e-mail: gos@gosmazowsze.pl,   
adres strony internetowej: www.gosmazowsze.pl  
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 
 
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.39 ustawy. 
Szacunkowa wartość zamówienia poniżej  progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy.   
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Ciągniki              16700000-2 
Akcesoria do ciągników     34390000-7  
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ciągnika o parametrach: 
- silnik 4- cylindrowy z Turbo o mocy w przedziale 49-53 KM 
- napęd 4x4 
- masa ciągnika z kabiną nie większa niż 1450kg 
- skrzynia biegów 4 – zakresy z regulatorem 3 – zakresowym 
- razem min 12 – przód/12 tył 
- sprzęgło wałka WOM w oddzielnej dźwignie załączane mechanicznie 
- kabina komfortowa z ogrzewaniem oraz klimatyzacją 
- kabina z oświetleniem górnym min. 2szt z przodu, min. 2 szt. z tyłu kabiny ciągnika 
- światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego „kogut” 
- filtr powietrza suchy z wymiennym wkładem 
- moment obrotowy silnika 110-130 Nm 
- ramiona podnośnika przednie TUZ z 2szt. gniazd hydrauliki o udźwigu min 650kg 
- ramiona przednie z możliwością regulacji ustawienia rozstawu 
- hydraulika zewnętrzna tylna 4 drogowa + 2 drogi połączone z przednimi  
gniazdami (razem 6 drogowa) 
- wydajność pompy hydrauliki min 30l/min  
- ogumienie kostka do boiska trawiastego typu:  Garden 
- ciągnik nowy fabrycznie 
- okres gwarancji min 15 miesięcy 
- stacja serwisowa w odległości do 30km od miejsca użytkowania tj. Grójec 
- czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie serwisowe/naprawy nie dłużej niż 24 godz. 
 
oraz wyposażenia: 
- spychacz  do śniegu dzielony 50/50 
- Szerokość: 1,60m -1,70 m 
- guma w dolnej części zabezpieczona sprężynami 
- sterowanie w pełni hydrauliczne tarczy tj. góra/dół oraz lewa i prawa stroną tarczy z siedziska 
ciągnika przez kierowcę 
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- masa pługa nie większa niż 200kg 
Kosiarka pielęgnacyjna do trawy 
- napęd od przedniego wałka WOM 
- ilość noży roboczych 4szt. 
- wysokość koszenia od 2cm do 10cm 
- masa nie większa niż 400kg 
- szerokość robocza do 1,75 m 
- koła prowadzące przednie 2szt. 
 
W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca musi przedstawić: opis oferowanego 
ciągnika wg wypełnionego Załącznika nr 1 do SIWZ. 
 
Oferowany ciągnik oraz wyposażenie muszą być fabrycznie nowe – wyprodukowane w 2013 roku 
lub drugiej połowie 2012 roku. 
 
Wykonawca musi prowadzić na terenie Polski autoryzowany serwis producenta oferowanego 
ciągnika oddalony od siedziby Zamawiającego maks. 30 km, czas reakcji do 24 godzin. 
 
Zamawiający dokona zakupu ciągnika wraz z wyposażeniem na podstawie umowy kupna sprzedaży 
podpisanej z wybranym Wykonawcą. 
 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

a) ciągnik: 7 dni od daty podpisania umowy 

b) spychacz do śniegu: 7 dni od daty podpisania umowy 

c) kosiarka do trawy: 4 miesiące od daty podpisania umowy 

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

5.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający następujące warunki:  
5.1.1.  Spełniają warunki, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy - Oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią art.22 ust.1 ustawy, (zgodnie z treścią 
załącznika nr 2  do SIWZ) 
5.1.2. Wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art.24 ust.1 ustawy  należy złożyć: 
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 ustawy, (zgodnie z  
treścią załącznika nr 3  do SIWZ) 
- 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 ofert 
 
5.1.3. Zgodnie z art.26 ust.2d wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy albo 
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informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a  do 
SIWZ. 
 
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
 
6.1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy wg Załącznika nr 1 do SIWZ (ewentualne upusty 
muszą być zawarte w cenie, Wykonawca może zaoferować tylko jedną cenę) 
6.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią art.22 ust.1 
ustawy, (zgodnie z treścią Załącznika nr 2  do SIWZ) 
6.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy, (zgodnie z 
treścią Załącznika nr 3  do SIWZ) 
6.4. Zgodnie z art.26 ust.2d wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy albo 
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do 
SIWZ. 
6.5. 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 ofert 
6.6. Parafowany projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ 
6.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa : 
w pkt 6.6. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 
roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, 
w jakich te dokumenty mogą być składane. potwierdzające odpowiednio, że: 

    a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż      
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w punkcie 6.3 zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. 

  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszania poza terytorium Rzeczpospolitej 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. 
 
 

    6.8. Oferta wspólna. 
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Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców  
(w ramach oferty wspólnej) w rozumieniu art.23 ustawy, pod warunkiem, że taka oferta         
spełniać będzie następujące wymagania: 
6.8.1. Zamawiający wymaga wskazania podmiotów składających ofertę wspólną (pełną nazwę i   
adres siedziby). 
6.8.2. Wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie  pełnomocnika może wynikać z treści 
umowy lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. 
6.8.3. Dokumenty wymienione w pkt 6.4., 6.5., 6.6., 6.7. i 6.8. SIWZ należy złożyć dla każdego 
Wykonawcy z osobna,  dokumenty wymienione w pkt 6.3. SIWZ składane są wspólnie. 
6.8.4. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wyłoniona w 
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów. 
6.9. Dokumenty wskazane w pkt 6 SIWZ są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej  za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.    Zamawiający 
może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii  dokumentu wyłącznie 
wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna  lub budzi wątpliwości co 
do jej prawdziwości. 

          Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.   
6.10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , kopie 
dokumentów dotyczących  Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub te podmioty. 
 
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
 
7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, 
prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej – 
dostarczają lub przesyłają na adres Zamawiającego lub Wykonawcy. 
 
Adres do korespondencji: 
Grójecki Ośrodek Sportu Mazowsze , ul. Laskowa 17,   05-600 Grójec. 
 
7.2. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 
- Dyrektor GOS Mazowsze Jerzy Bińkiewicz  tel.  504-033-951 
- Referent Popkowicz Ewelina tel. 48 664 30 42 
Czas pracy GOS Mazowsze -od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 
7.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie- jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że zapytanie  
wpłynęło do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
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terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na stronie internetowej: 
www.gosmazowsze.pl 
7.4. Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 
którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień  
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 
7.5.  Zmiana treści SIWZ. 
7.5.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść SIWZ przed upływem 
terminu składania ofert. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na swojej stronie 
internetowej . 
7.5.2. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie 
o zmianie ogłoszenia, o jakiej mowa w art.11 ust.4 ustawy. 
7.5.3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  nie prowadzącej 
do zmiany  treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, Zamawiający  przedłuży termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ  oraz zamieszcza informację  na swojej stronie internetowej. 
 
8.WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WADIUM. 
 
8.1. Wykonawcy przystępujący do przetargu zwolnieni są z obowiązku wniesienia wadium. 
 
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
 
9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu  składania ofert. 
9.2.  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 niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne 
tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium 
na przedłużony okres związania ofertą. 
 
10.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 
 
10.1. Wykonawcy mają prawo złożyć  jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. 
 Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.  
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
 

 10.2. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 
składający się na ofertę  sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 
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     10.3. Opakowanie oferty.  
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) uniemożliwiającym otwarcie 
i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. 
Opakowanie oferty winno zostać oznaczone nazwą (firmą), siedzibą i adresem Wykonawcy oraz 
opisane następująco: 

 

…………………………........………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

 

OFERTA 

złożona dla postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: 

„Zakup i dostawa ciągnika wraz z spychaczem do śniegu i kosiarką do trawy” 

Znak sprawy:  

Nie otwierać przed dniem 15 stycznia 2014 r. godzina 08:20 

     .………………………………..…………………………………………………………………………………….................. 

     
     W przypadku braku w/w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące 

wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie 
sesji otwarcia ofert. 
Zaleca się, żeby Wykonawca umieścił na opakowaniu również swoją nazwę oraz adres. 
 
10.4. Przed terminem składania ofert wykonawca może swoją ofertę zmienić lub wycofać pod 
warunkiem, ze zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty lub jej wycofaniu należy złożyć według 
takich samych zasad , jakie dotyczyły składania oferty, z dopiskiem „Zmiana ”lub „Wycofanie”. 
Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian treści oferty po upływie 
terminu składania ofert.  
10.5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do  
reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, 
jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.  
10.6. Zaleca się, by każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 
parafowana przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Wszystkie miejsca, 
w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być podpisane przez osoby uprawnione. Poprawki 
powinny być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie 
poprawnego.  
10.7.  Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i  kolejno ponumerowane.  
 W treści oferty winna być umieszczona informacja o liczbie stron. 
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10.8. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. 2003 roku nr 
153, poz.1503 ze zm.) ,co do których Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania 
ofert, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone 
klauzulą  „Tajemnica  przedsiębiorstwa” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie 
spięte. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 ustawy. 
10.9. Koszty związane z opracowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
 
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego  - Grójecki Ośrodek Sportu Mazowsze,         
 ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec w księgowości w pokoju nr 46 , w terminie do dnia 15 stycznia 2014 
roku do godz. 08:00. 
 
11.1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 15 stycznia 2014 roku o godz. 
08.20  w Sali konferencyjnej. 
11.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie  zamówienia. 
Informacje podane podczas otwarcia tj. nazwy i adresy Wykonawców, ceny ofertowe, termin 
wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności oraz kwotę jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie 
byli obecni przy otwarciu ofert  na ich wniosek. 
11.3. Zamawiający poprawia w ofercie: 
 - oczywiste omyłki pisarskie, 
 - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

   poprawek, 
  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  
nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 

      
 12.    OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
 
  Cena oferty należy  podać w PLN cyfrowo z dokładnością dwóch miejsc po przecinku,  
  z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. 

12.1  Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia za załączonym do SIWZ 
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.  

12.2 Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w 
tym koszt zakupu ciągnika, koszty dostawy, gwarancji itp. Zgodnie z wymaganiami  siwz. 

12.3 Wszystkie wartości określone w ofercie, winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku. 
12.4 Cenę oferty należy przygotować z odpowiednią stawką podatku VAT, określoną w odrębnych 

przepisach. 
12.5 Każdy z Wykonawców przystępujący do wyceny przedmiotu zamówienia, może tej wyceny 

dokonać w oparciu o własne kalkulacje wynikające z doświadczeń przy wykonywaniu 
podobnych dostaw mając na względzie wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
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12.6 Elementy składowe ceny wyszczególnione w formularzu cenowym powinny zawierać w sobie 
wszystkie koszty związane z wykonaniem oraz ewentualne upusty oferowane przez 
Wykonawcę. 

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

  Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena – 100%. 
Zamawiający zastosuje następujący wzór do obliczenia punktacji: 

 
Cn/Cb x 100 = ilość punktów(max 100pkt)  

gdzie: 
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych; 
Cb – cena oferty rozpatrywanej;  
100 – wskaźnik stały; 
1%=1pkt 
 

Oferta z  najniższą całkowitą ceną brutto (z VAT) otrzyma maksymalną ilość punktów i będzie 
najkorzystniejsza dla zamawiającego. 
Oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez GOS Mazowsze. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 
 
14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
 
14.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym  w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i zostanie uznana 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

 
14.2. O wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający zawiadamia pisemnie niezwłocznie 

wykonawców, którzy się ubiegali o udzielenie zamówienia publicznego. 
14.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem 

umowy zobowiązany jest: 
    a) w przypadku wykonawców występujących wspólnie - przedłożyć umowę regulującą ich 
współpracę. 
  14.4. O miejscu i terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego. 
 
15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY 
ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJ.ACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM 
UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 
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  Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór 
stanowi Załącznik Nr 4 do  SIWZ. 

       Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy zawarcia z nim umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach.  

 
 16.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE. 
 
  16.1 Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują wykonawcy, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 
Odwołanie: 
 16.2. 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. 

       W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
   1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
   2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
   3) odrzucenia oferty odwołującego, 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
16.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
16.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło za pomocą  jednego ze sposobów 
określonych w art.27 ust.2 ustawy. 
16.5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie 
na podstawie art.180 ust.2 ustawy. 
16.6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 
dla tej czynności. 
16.7. Na czynności, o których mowa w pkt 6 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.180 
ust.2 ustawy. 
16.8. Odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności   
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art.27 ust.2 ustawy , albo w terminie  10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  
16.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej. 
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16.10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się: - w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
16.11. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia, 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

 
Skarga do sądu. 
16.12.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 
16.13.  Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego. 
16.14.  Skargę wnosi się  za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia orzeczenia  Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień 
publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej art. 179 i następne.  
 
17.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
18. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
19.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
21. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
22.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
23. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakres), 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 
 
 
Grójec: 18.12.2013 roku.                                                                 
 

                                                                                                         Zatwierdził 
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Załączniki do specyfikacji: 
1. Formularz ofertowy i opis oferowanego ciągnika oraz z spychaczem do śniegu i kosiarką do trawy –

załącznik nr 1   
2. Lista podmiotów należących/nie należących do grupy kapitałowej.- załącznik nr 1a 
3. Oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 2  
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 
5.  Wzór umowy – załącznik nr 4 


