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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SMLW/1/2018 

na kwotę poniżej 30 000 euro  

 

 

 

Zamawiający: 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa  

Lokatorsko-Własnościowa w Jastrowiu 

ul. Wojska Polskiego 37 

64-915  Jastrowie 

NIP 760-000-90-15 

KRS 0000173947 

REGON 000796708 

tel. 67-266-26-77, 606-952-742 

e-mail: smlw_jastrowie@poczta.onet.pl 

 

Nazwa zamówienia: 

 

Zakup ciągnika komunalnego do 28 KM, przyczepy do 1,5 T, pługa odśnieżnego oraz 

pisakarko-solarki typu lej dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej  

w Jastrowiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie dostawcy, których oferta odpowiada 

wymogom określonym w niniejszej specyfikacji. 

 

 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Dostawca. 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził:  Stanisław Gluszkiewicz Prezes SMLW w Jastrowiu 
 

 

 

 

Nr zamówienia:     SMLW/1/2018 



2 

 

Elementy składowe zapytania ofertowego: 

 

1. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 

ul. Wojska Polskiego 37 

64-915  Jastrowie, NIP 765-000-90-15 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o Zarządzenie 

Nr 2/2018 Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatrosko-Własnościowej w Jastrowiu z dnia 28 

marca 2018 roku. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest:  

1. Zakup fabrycznie nowego ciągnika komunalnego z kabiną o minimalnych parametrach: 

Silnik -moc silnika maksimum 28 KM, trzycylindrowy,  

Skrzynia biegów mechaniczna lub hydrostatyczna 

Sprzęgło dwustopniowe suche przy mechanicznej skrzyni biegów 

Prędkość do 30 km/h 

Napęd 4x4  

Przedni TUZ  

Tylny układ zawieszenia udźwig do 650 kg 

Hydrauliczne wspomaganie kierownicy 

Przyłącza hydrauliczne tył i przód 

Obroty WOM 540/min 

Błotniki przód 

Tylna szyba uchylna 

Lusterka zewnętrzne 2 szt 

Wycieraczka szyby przód 

Siedzenie kierowcy z regulacją 

Reflektory robocze przód i tył 

Światło ostrzegawcze tzw. „kogut” 

Ogumienie przód i tył rolnicze 

2. Fabrycznie nowej przyczepy: 

Ładowność do 1,5 T 

Długość przestrzeni ładunkowej do 2,5 m 

Szerokość przestrzeni ładunkowej do 1,5 m 

Wysokość przestrzeni ładunkowej do 0,5 m 

Długość całkowita do 3,7 m 

Szerokość całkowita do 1,6 m 

Wysokość całkowita do 1,2 m 

Wyposażona w nadstawki siatkowe o wysokości 70 cm 

Mechaniczna stopka podporowa 

Jednostronny tylny wywrot 

Układ jezdny jednoosiowy 

Instalacja elektryczna 
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Oświetlenie drogowe pełne 

3. Zakup nowego stożkowego pługa do śniegu ze zmienną geometrią odkładnic: 

Szerokość robocza max 1,50 m 

Mocowanie na przedni TUZ,  

Amortyzacja sprężynowa 

Sterowanie hydrauliczne 

Lemiesz łamany minimum 4 zakresy pracy 

4. Zakup nowej piaskarko-solarki typu lej: 

Pojemność do 350 l 

Plandeka 

Napęd wałek WOM 

Zawieszenie na tylny TUZ ciągnika 

Wałek WOM 

Instalacja elektryczna 

Oświetlenie drogowe pełne 

Regulowane przesłony 

Wysyp - minimum 5 stopniowa przekładnia 

Sito okrągłe na lej do przesiewania piasku 

 

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienie i sposobu dostawy oraz serwisu: 

Zakupiony ciągnik, przyczepa, pług odśnieżny i piaskarko-solarka typu lej powinny posiadać 

wszystkie wymagane prawem polskim atesty i dopuszczenia do użytkowania (ciągnik i 

przyczepa do użytkowania w ruchu drogowym. Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia 

we wskazanym w zapytaniu ofertowym terminie do siedziby Zamawiającego. W trakcie 

gwarancji przeglądy będą się odbywały w siedzibie Zamawiającego, chyba że ich wykonanie 

będzie wymagało przetransportowania sprzętu do serwisu. Warsztaty serwisowe będą 

zlokalizowane nie dalej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. W wyżej wymienionym 

przypadku koszt transportu ponosi Dostawca. Okres gwarancji na całość przedmiotu 

zamówienia minimum 24 miesiące.  

Dostawca zapewni Zamawiającemu zakup w/w przedmiotów na kredyt oraz dogodne 

warunki ubezpieczenia (tzw. pakiet ubezpieczeniowy). 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w terminie do dnia 30 lipca 2018 r.  

5. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ MAWIAJĄCEGO                       

Z DOSTAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW ,  A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ  Z DOSTAWCAMI 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Dostawcami jest: 

  

Stanisław Gluszkiewicz – Prezes Spółdzielni 

tel. (67)266-26-77, 606-952-742, 

e-mail: smlw_jastrowie@poczta.onet.pl 

 

    Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 07
00

-15
00

. 
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1. Dostawca, może zwrócić się na piśmie lub w formie elektronicznej do Zamawiającego o 

wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed terminem 

składania ofert. 

3. Warunkiem udzielenia wyjaśnień jest wpłynięcie wniosku o ich udzielenie nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na przygotowanie ofert. 

4. W przypadku wpłynięcia wniosku o udzielenie wyjaśnień po terminie lub wniosku 

dotyczącego udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub zostawić 

wniosek bez rozpoznania, 

5. Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnienia wszystkim Dostawcom, którzy pobrali 

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści wyjaśnienie na stronie internetowej na 

której umieszczona została SIWZ. 

6. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrań dla Dostawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących SIWZ. 

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.  

3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 

4. Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać wypełniony formularz oferty – 

załącznik nr 1. 

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy                       

na zewnątrz, zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego lub wpisem do 

ewidencji działalności gospodarczej, albo przez osobę (osoby) posiadającą stosowne 

pełnomocnictwo. 

5. Dostawca składa wraz z ofertą: 

1) projekt umowy – załącznik nr 1 (zaakceptowany), 

2) formularz cenowy – załącznik nr 2, 

3) oświadczenie – załącznik nr 3, 

4) w przypadku, gdy Dostawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo w oryginale lub 

jego odpis poświadczony notarialnie, określające jego zakres i upoważnienie do zaciągania  

zobowiązań w imieniu Dostawcy oraz informację, że jest ono obowiązujące dla danego 

postępowania, podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji Dostawcy,   

6. Oświadczenia składane przez Dostawcę muszą być podpisane przez osobę (osoby) 

uprawnioną do reprezentowania Dostawcy na zewnątrz, zgodnie z postanowieniami 

aktualnego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

(CEIDG), albo przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo.  

7. Dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Dostawcę.  

8. Wszelkie podpisy powinny być złożone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację 

podpisującego (np. z użyciem pieczątki imiennej).  

9. Zamawiający zaleca ponumerowanie i połączenie wszystkich stron oferty wraz z załączonymi 

oświadczeniami i dokumentami.  

10. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych kopertach, zamkniętych                         

w sposób gwarantujący nienaruszalność, zaadresowanych na adres Zamawiającego, 

posiadających oznaczenie:  

„Zakup ciągnika komunalnego dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatrosko-Własnościowej  

w Jastrowiu – SMLW/1/2018” 
11. Koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Dostawcy tak, aby w przypadku 

złożenia oferty po terminie można ją było odesłać bez otwierania.  
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12. Dostawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy przygotować i oznaczyć 

zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego dotyczącymi oferty, a wewnętrzną i 

zewnętrzną kopertę dodatkowo oznaczyć napisem "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 

13. Niezależnie od wyniku postępowania, wszystkie koszty związane ze sporządzaniem oferty 

ponosi Dostawca. 

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Termin składania ofert upływa dnia  27 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00. 

2. Ofertę należy złożyć w  biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, ul 

Wojska Polskiego 37. 64-915  Jastrowie, przesłać e-mailem lub kurierem. 

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 27 kwietnia 2018r. o godz. 13:15 w siedzibie 

Zamawiającego. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. Nieobecność przedstawicieli Dostawcy, nie będzie powodem 

odłożenia otwarcia ofert. 

5. Oferty zostaną otwarte w kolejności, w jakiej zostały złożone u Zamawiającego. 

6. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawarte 

w ofertach. 

7. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez każdego 

Dostawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty. 

8. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź zostaną przesłane e-mailem. 

9. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe,                                   

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 

polegające  na niezgodności oferty z SIWZ nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Dostawcę, którego oferta została poprawiona. 

10. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w  niniejszej SIWZ. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 

niezwłocznie zawiadamia wskazując nazwę (firmę) oraz siedzibę i adres tego Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, poprzez umieszczenie ogłoszenia na 

stronie internetowej znajdującej się pod adresem: www.smlw.jastrowie.com.pl oraz w miejscu 

publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń). 

8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Obliczając cenę oferty należy uwzględnić koszt wszelkich prac, materiałów, urządzeń i usług 

niezbędnych do kompleksowego wykonania zamówienia.  

2. Dostawca deklarując wolę wykonania zamówienia za cenę jednostkową usługi podaną w 

formularzu ofertowym, akceptuje w całości postanowienia niniejszego zapytania ofertowego 

wraz z załącznikami, co jest równoznaczne z pozbawieniem się możliwości żądania zapłaty 

za elementy, które wynikają z tego opisu, a nie zostały uwzględnione przy obliczaniu ceny.  

3. Dostawca określi cenę oferty w złotych polskich (PLN), która stanowić będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i 

słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).  

4. Cena oferty nie podlega waloryzacji. 



6 

 

9. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 

ZNACZENIA TYCH KRYTERÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

1. Zamówienie udzielone będzie Dostawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.  

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium – ceną 

(znaczenie kryterium  100 %), – 

3. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2001r.                            

o cenach (Dz. U. z 2013 r., poz. 385).  

4. Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5. Sposób oceny ofert: 

 

Każda oferta otrzyma odpowiednią liczbę punktów (LP), obliczoną według wzoru: 

 

LP = 
cena najtańszej oferty x 100 pkt 

cena badanej oferty 

 

Najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 pkt (oferta z najniższą ceną). 

 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

7. Zamawiający poprawi w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty  

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną oferty podaną w zapisie liczbowym i słownie, 

Zamawiający uzna za właściwą cenę podaną słownie. 

10. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.  

11. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI 

ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 

MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 

WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADNIE  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ 

ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Adresy poczty elektronicznej: 

smlw_jastrowie@poczta.onet.pl 

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ 

BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A 

WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA 

W WALUTACH OBCYCH 

Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą odbywały się w złotych 

polskich (PLN). 

9. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ  

1. Projekt umowy (parafowany przez Dostawcę – 3 strony) – załącznik nr 1 

2. Formularz ofertowy (2 strony) – załącznik nr 2 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (1 strona) – załącznik nr 3 

 


