
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 
 zawarcia umowy ramowej 
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej , ul. Polna 8A, 62-406 Lądek, woj. 

wielkopolskie, tel. 63 276 30 78, faks 63 276 30 78. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w formie leasingu 

operacyjnego ciągnika rolniczego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego. Ciągnik winien być 

fabrycznie nowy z datą produkcji nie starszą niż 2015r. wyposażony w przedni TUZ. I. CIĄGNIK 

ROLNICZY 1. moc nominalna 85-100 KM, 2. silnik: a. silnik 4-cylindrowy b. liczba zaworów 16 c. 

pojemność min 4150cm3 d. moc silnika znamionowa minimum 85 KM, e. układ dolotowy - 

turbodoładowany, f. spełniający normę emisji spalin Euro III B, bez konieczności płynu AdBlue e. 

wentylator silnika ze sprzęgłem visco, 3. układ napędowy: a. skrzynia biegów - mechaniczna, 

zsynchronizowana, b. ilość biegów - min. 16 (przód) i 16 tył c. zmiana kierunku jazdy - minimum 

mechaniczna, d. zakres prędkości - 2,2 - 30 km/h, e. załączenie przedniej osi - elektropneumatyczne, 

f. blokada mechanizmu różnicowego - elektropneumatyczna 4. układ hamulcowy: a. pneumatyczny 

1 i 2 -obwodowy 5. układ hydrauliczny: a. w układzie otwartym, b. instalacja hydrauliczna 

minimum 3 pary, c. wydajność pompy hydraulicznej minimum 50 l/min., 6. trójpunktowy układ 

zawieszenia (TUZ): a. udźwig tylnego TUZ - minimum 4180 kg, b. sterowanie zewnętrzne 

podnośnikiem 7. tylny WOM: a. sprzęgło WOM - niezależne/zależne wielotarczowe mokre b. 

załączanie - elektrohydrauliczne c. zakresy prędkości - minimum 540/540E obr./min, 8. przedni 

TUZ a. udźwig przedni TUZ - minimum 2,4 t. b. 1 para wyjść hydraulicznych na tuz przedni 9. 

wymiary i masy: a. rozstaw osi - minimum 2250 mm, b. masa własna z oprzyrządowaniem - min. 

4600 kg, 10. ogumienie: a. ogumienie tył szosowe - 460/85 R34 spawana felga b. ogumienie przód 

szosowe - 340/85 R24 spawana felga 11. wyposażenie dodatkowe uwzględniające specyfikację 

pracy ciągnika: a. dodatkowe światła mijania na słupkach przednich kabiny, b. minimum 2 światła 

robocze przednie na dachu kabiny i 3 tylne; c. fotelik boczny składany z pasem bezpieczeństwa, d. 

homologacja na 2 osoby d. fotel kierowcy na zawieszeniu mechanicznym e. minimum 2 światła 

ostrzegawcze pomarańczowe (koguty), f. minimum 4 wyjścia hydrauliczne przednie, g. zaczep 

transportowy tylny mechaniczny z regulacją wysokości. 3.5. Warunki leasingu: - leasing operacyjny 

rozliczany w walucie: Złoty Polski - liczba rat leasingowych: 59 - okres leasingu: 60 miesięcy - 

wartość wpłaty wstępnej: 25 000 zł netto - wartość wykupu ciągnika rolniczego: 1% 1. Leasing 



operacyjny w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014r., poz. 

851 z późn. zm.). 2. W okresie leasingu Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy (leasingodawcy) 

59 miesięcznych równych rat leasingowych, licząc od protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń 

dostarczonego przedmiotu. 3. Raty leasingowe zostaną przedstawione w harmonogramie spłat jako 

równe w całym okresie trwania umowy leasingu - płatność rat - do 20 dnia każdego miesiąca, 

począwszy od następnego miesiąca od dnia przekazania przedmiotu umowy. 4. Oprocentowanie 

stałe niezmienne w okresie obowiązywania umowy. 5. Opłata wstępna w wysokości 25 000zł netto 

zostanie uiszczona w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przez obie strony. Opłata wstępna 

zostanie uiszczona przelewem z konta Zamawiającego. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji 

zakupu przedmiotu leasingu za kwotę w wysokości 1% wartości netto przedmiotu leasingu. 

Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji zakupu nastąpi na podstawie odpowiednich 

dokumentów przenoszących własność leasingu podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę za 

cenę wskazaną w ofercie. Zamawiający przed spłatą ostatniej raty leasingowej zobowiązuje się 

złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa zakupu przedmiotu leasingu, a cenę zakupu ureguluje 

w ciągu 14dni od otrzymania faktury. 7. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 

przedłożenia w ofercie harmonogramu rat leasingowych na cały okres obowiązywania umowy, 

począwszy od następnego miesiąca od dnia przekazania przedmiotu zamówienia. 8. Odpisów 

amortyzacyjnych w okresie leasingu dokonuje Wykonawca (leasingodawca).. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 66.11.40.00-2. 

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: Okres w miesiącach: 

60. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie przewidziano wadium. 

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 



 Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku (ocena spełnienia 

tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy -załącznik 

nr 2) 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca udokumentuje posiadanie 

wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie) wykonali lub jest przez nich wykonywana, co najmniej 1 

dostawa ciągnika rolniczego w formie leasingu, o wartości brutto nie mniejszej niż 

150 tys. zł w sposób należyty. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli zamawiający będzie dysponował 

autoryzowanymi stacjami serwisowymi na terenie Polski, w odległości nie większej 

niż 100 km od siedziby Zamawiającego (liczonej po trasie niezbędnej do 

przejechania) i posiada serwis mobilny do dostarczanego przedmiotu zamówienia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca nie podlegają wykluczeniu 

na podstawie art. 24 PZP.; na podstawie art. 24 ust. 2a Pzp. Zamawiający wyklucza 

również z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat 

przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 

zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,oraz 6.3. 

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca będzie posiadał 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej w wysokości co najmniej 100 000zł. W celu potwierdzenia spełnienia 

niniejszego warunku Wykonawcy są zobowiązani przedłożyć opłaconą polisę 

ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

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: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesje, zezwolenia lub licencje;  

 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;  

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia.  

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;  

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 



do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

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;  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

a) wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji, b) zdjęcia 

oferowanego ciągnika wraz z opisem (zdjęcia kolorowe, minimalne wymiary 10cm x 15 cm) i 

dokumentacją techniczną c) karty katalogowe, prospekty ciągnika; d) wyciąg ze świadectwa 

homologacji dla ciągnika. 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 75  

 2 - Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia - 25  

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

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 

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT, w przypadku wejścia w życie zmian odpowiednich 

przepisów prawa, 2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) gdy 

wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, o 

okres umożliwiający osiągnięcie interesu przez Zamawiającego, b) działania siły wyższej, 

uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie, o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do 

usunięcia skutków tego działania. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.gmina-ladek.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład 

Gospodarki Komunalnej ul. Polna 8A, 62-406 Lądek. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

20.05.2016 godzina 12:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Polna 8A, 62-406 Lądek. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

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: nie 

 

Ogłoszenie opublikowane w BZP nr 119470; data zamieszczenia 12.05.2016r. 

Miejsce publikacji:  

- bip.gmina-ladek.pl 

- tablica ogłoszeń: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Polna 8a, 62-406 Lądek. 

 

Lądek, 12.05.2016r.             

Kierownik 

Zakładu Gospodarki Komunalnej 

/ - / Sebastian Woźniak 


