
 

 

Ogłoszenie nr 585951-N-2019 z dnia 2019-08-14 r.  

Powiat Łęczyński: „Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni produkcji rolniczej na 

potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  

Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Szkół 

Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.13.06.00-06-0020/16, 

realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XIII 

Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i 

ustawicznego.  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

Nie  



W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński, krajowy numer identyfikacyjny 

43101942500000, ul. Al. Jana Pawła II  95A , 21-010  Łęczna, woj. lubelskie, państwo 

Polska, tel. +48815315200, e-mail zamowienia@powiatleczynski.pl, 

a.jozwiak@powiatleczynski.pl, faks +48817526464.  

Adres strony internetowej (URL): www.powiatleczynski.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  

Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

www.powiatleczynski.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 



Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

pisemnie  

Adres:  

Ofertę należy złożyć w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana 

Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup i dostawa wyposażenia do 

pracowni produkcji rolniczej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”  

Numer referencyjny: IRP.272.4.17.2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  

wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

7  

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, 

nieużywanych maszyn i urządzeń do pracowni przedmiotów zawodowych dla Zespołu Szkół 

Rolniczych w Kijanach, w ramach projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Szkół 

Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.13.06.00-06-0020/16, 

realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XIII 

Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i 



ustawicznego. 3.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust.1 ustawy dopuszcza składanie ofert 

częściowych z podziałem na 7 zadań: Zadanie Nazwa Ilość Wymagania 1 Brona zębowa 1 − 

3-5 polowa, − składana mechanicznie − szerokość robocza min 3,0 m - wysokość zębu 16 cm. 

P-14 lub P-16 2 Kultywator 1 − szerokość robocza – max 3,0 m − ilość zębów – 18 - 21 − 

liczba rzędów zębów – 3 − rodzaj zębów – sprężynowy 3 Brona talerzowa 1 − szerokość 

robocza min. 2,7 typ V − średnica talerzy minimum 510 mm − liczba talerzy min. 24 4 

Glebogryzarka 1 − szerokość robocza minimum 1,60 m − głębokość pracy minimum 15 cm − 

liczba tarcz nożowych 8 szt. 5 Pielniko - obsypnik 3-rzędowy 1 − 3 – sekcje − szerokość 

robocza min. 2,0 m - system regulacji za pomocą cięgna mocującego górny punkt regulacji 

zaczepu i TUZ ciągnika - korpus obsypnika z regulowaną szerokością - sekcja pielnika z 

nożami kątowymi (lewe/prawe), gęsiostopka lub dłuto spulchniające. Sekcja zakończona 

wałkiem kruszącym. 6 Sadzarka do ziemniaków 1 − 2-rzędowa, − czerpakowa, − możliwość 

regulacji rozstawy rzędów, − regulacja gęstości i głębokości sadzenia. 7 Przyczepa 

wywrotkowa dwuosiowa 1 - Dopuszczalna masa całkowita: do 6 t - Ładowność: 4000 kg - 

Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: min 4000 mm - Szerokość skrzyni ładunkowej 

wewnątrz: min. 2000 mm - Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie. - Malowana 

materiałami malarskie chemoutwardzalnymi o wysokiej trwałości i odporności na UV - 

Rynna do szybra zsypowego - Koło zapasowe 3.3. Przedmiot niniejszego zamówienia swoim 

zakresem obejmuje: 3.3.1. dostawę maszyn i urządzeń do miejsc wskazanych przez 

Zamawiającego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, Kijany 19, 21-077 Spiczyn; 3.3.2. 

uruchomienie i przetestowanie dostarczonych maszyn i urządzeń w zakresie zapewniającym 

ich prawidłowe działanie i użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami 

Zamawiającego; 3.3.3. instruktarz (w określonym zakresie) pracowników Zespołu Szkół 

Rolniczych w Kijanach w użytkowaniu, obsłudze i konserwacji dostarczonych maszyn i 

urządzeń. 3.4. Zaoferowane i dostarczone w ramach niniejszego postępowania maszyny i 

urządzenia oraz artykuły będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, a 

także towarzyszące im akcesoria opisane w SIWZ, muszą spełniać wymagania 

obowiązujących przepisów, w szczególności (jeśli jest to wymagane) muszą posiadać 

deklarację zgodności „CE”, potwierdzające zgodność tych urządzeń z przepisami 

szczególnymi. Ocena zgodności i oznaczenie znakiem „CE” musi dotyczyć całego wyrobu, a 

nie tylko jego elementów składowych. 3.5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być 

fabrycznie nowy, w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni 

sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń. Wykonawca dostarczy 

przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE. 3.6. Dostarczone 

maszyny, urządzenia i narzędzia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami dostawy 

stanowiącej przedmiot zamówienia, a także ich akcesoria muszą być zapakowane w taki 

sposób, aby nie uległy uszkodzeniu. 3.7. Urządzenia opisane w SIWZ powinny posiadać 

niezbędne świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty bezpieczeństwa oraz 

dokumenty dopuszczające do obrotu na polskim rynku, a także karty gwarancyjne. 

Dokumenty te muszą być dostarczone wraz z maszynami i urządzeniami, których dotyczą, 

sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, w formie papierowej lub 

na nośniku CD/DVD za wyjątkiem kart gwarancyjnych, które muszą być w formie 

papierowej. 3.8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru 

przedmiotu umowy wyposażenie dodatkowe wymagane przepisami ruchu drogowego, wykaz 

autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, dokumentację techniczną, w tym 

niezbędną do rejestracji maszyn, katalog części zamiennych, książkę serwisową. 3.9. 

Świadectwo Zgodności WE wraz z oświadczeniem o danych i informacjach o pojeździe 

niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów. 3.10. Gwarancje (karty gwarancyjne) na 

maszyny i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą dla Zamawiającego staną się integralną częścią umowy o wykonanie 



zamówienia w zakresie danego zadania i nie mogą ulec zmianie za wyjątkiem wydłużenia 

okresu ich obowiązywania. 3.11. Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu 

na zaoferowane maszyny, urządzenia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami części 

zamówienia, gwarancji jakości na okres nie krótszy niż minimalny okres gwarancji określony 

przez producenta dla poszczególnych maszyn i urządzeń wchodzących w zakres zadania oraz 

rękojmi sprzedaży. 3.12. Wymagania dotyczące gwarancji: minimalny wymagany przez 

Zamawiającego okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru i jest 

zgodny z okresem gwarancji producenta. 3.13. Wykonawca będzie zobowiązany ponieść 

wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia/umowy, w tym wszelkie 

opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub 

w wyniku realizacji zamówienia/umowy. 3.14. Wykonawca wskaże w ofercie: producenta i 

model oferowanego sprzętu oraz okres gwarancji i rękojmi sprzedaży udzielonej na 

zaoferowany sprzęt. 3.15. Wykonawca wskaże w ofercie parametry techniczne oferowanego 

sprzętu. 3.16. Ewentualne zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych 

produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia źródła lub szczególnego procesu służy tylko i wyłącznie określeniu parametrów 

zamawianych maszyn/urządzeń/sprzętu, standardów jakościowych, technicznych i 

funkcjonalnych oraz doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub 

preferowaniu konkretnego produktu lub wyrobu, producenta czy dostawcy. 3.17. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne względem opisanych przez 

Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia 

wymagania określone przez Zamawiającego i jest co najmniej równoważny. W takim 

wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry 

funkcjonalne, techniczne i jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, 

dopuszczające dany przedmiot (produkt, wyrób) do użytkowania oraz pozwalające 

jednoznacznie stwierdzić, że jest on równoważny pod rygorem odrzucenia oferty. 3.18. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 

ustawy.  

 

II.5) Główny kod CPV: 16000000-5  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

16810000-6 

16120000-2 

16110000-9 

16130000-5 

16500000-0 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 



lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  

miesiącach:    lub dniach: 30  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia (każdej z części zamówienia) 

wymagany przez Zamawiającego maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego 

poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego 

poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego 

poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe: 6.2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez 

Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcy. 6.3. W przypadku, 

gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 6.4. Zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w wykonanie dostawy. Wykonawca winien zawiadomić zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także winien przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi. 6.5. Jeżeli powierzenie 

podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1 ustawy PZP, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

6.6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 6.7. Powierzenie wykonania 

części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia. 6.8. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają 

się o zamówienie warunki udziału w postępowaniu powinien spełnić, co najmniej jeden 



Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. 6.9. Żaden z podmiotów występujących 

wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 6.10. Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie 

art. 26 ust. 2 ustawy.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie 

art. 26 ust. 2 ustawy.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

7.1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, wszyscy Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty: 

wypełnione formularze oświadczeń Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w 

postępowaniu - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ oraz przesłanek wykluczenia z 



postępowania - stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert; 7.2. W 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

wszyscy Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP są zobowiązani również do złożenia 

następującego oświadczenia: Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według Załącznika Nr 5 do SIWZ). 

Oświadczenie, o którym mowa Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od 

dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 7.3. Wykaz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez wszystkich 

Wykonawców. 7.3.1. Wypełniony formularz oferty (według Załącznika nr 1do SIWZ) 7.3.2. 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, 

zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniach o których mowa w pkt. 7.1. 

7.5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku 

przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną: 7.5.1. Dokumenty potwierdzające, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt 7.1 i 7.2. składa każdy z 

Wykonawców oddzielnie; 7.5.2. Pozostałe oświadczenia i dokumenty oraz formularz oferty 

są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia; 7.5.3. Poza dokumentami wymienionymi w pkt. 7.5.1 i 7.5.2. Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał 

pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 8.1. SIWZ  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 



zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  



Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin realizacji dostawy 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  



Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

17.7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, 

gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 17.8. Zamawiający przewiduje możliwości 

wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na 

warunkach szczegółowo opisanych w projekcie umowy 17.9. Strona występująca o zmianę 

postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności zmiany. 

Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  



 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2019-08-23, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) 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  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

Część nr:  1 Nazwa:  Brona zębowa - szt.1 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych maszyn i 

urządzeń do pracowni przedmiotów zawodowych dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, 

w ramach projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie 

Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.13.06.00-06-0020/16, realizowanego przez Powiat 

Łęczyński, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XIII Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 

Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. 3.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa 

ust.1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 7 zadań: Zadanie Nazwa 

Ilość 1 Brona zębowa 1 Wymagania: − 3-5 polowa, − składana mechanicznie − szerokość 

robocza min 3,0 m - wysokość zębu 16 cm. P-14 lub P-16 3.3. Przedmiot niniejszego 

zamówienia swoim zakresem obejmuje: 3.3.1. dostawę maszyn i urządzeń do miejsc 

wskazanych przez Zamawiającego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, Kijany 19, 21-

077 Spiczyn; 3.3.2. uruchomienie i przetestowanie dostarczonych maszyn i urządzeń w 

zakresie zapewniającym ich prawidłowe działanie i użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem i 

wymaganiami Zamawiającego; 3.3.3. instruktarz (w określonym zakresie) pracowników 

Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach w użytkowaniu, obsłudze i konserwacji dostarczonych 

maszyn i urządzeń. 3.4. Zaoferowane i dostarczone w ramach niniejszego postępowania 



maszyny i urządzenia oraz artykuły będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot 

zamówienia, a także towarzyszące im akcesoria opisane w SIWZ, muszą spełniać wymagania 

obowiązujących przepisów, w szczególności (jeśli jest to wymagane) muszą posiadać 

deklarację zgodności „CE”, potwierdzające zgodność tych urządzeń z przepisami 

szczególnymi. Ocena zgodności i oznaczenie znakiem „CE” musi dotyczyć całego wyrobu, a 

nie tylko jego elementów składowych. 3.5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być 

fabrycznie nowy, w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni 

sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń. Wykonawca dostarczy 

przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE. 3.6. Dostarczone 

maszyny, urządzenia i narzędzia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami dostawy 

stanowiącej przedmiot zamówienia, a także ich akcesoria muszą być zapakowane w taki 

sposób, aby nie uległy uszkodzeniu. 3.7. Urządzenia opisane w SIWZ powinny posiadać 

niezbędne świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty bezpieczeństwa oraz 

dokumenty dopuszczające do obrotu na polskim rynku, a także karty gwarancyjne. 

Dokumenty te muszą być dostarczone wraz z maszynami i urządzeniami, których dotyczą, 

sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, w formie papierowej lub 

na nośniku CD/DVD za wyjątkiem kart gwarancyjnych, które muszą być w formie 

papierowej. 3.8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru 

przedmiotu umowy wyposażenie dodatkowe wymagane przepisami ruchu drogowego, wykaz 

autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, dokumentację techniczną, w tym 

niezbędną do rejestracji maszyn, katalog części zamiennych, książkę serwisową. 3.9. 

Świadectwo Zgodności WE wraz z oświadczeniem o danych i informacjach o pojeździe 

niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów. 3.10. Gwarancje (karty gwarancyjne) na 

maszyny i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą dla Zamawiającego staną się integralną częścią umowy o wykonanie 

zamówienia w zakresie danego zadania i nie mogą ulec zmianie za wyjątkiem wydłużenia 

okresu ich obowiązywania. 3.11. Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu 

na zaoferowane maszyny, urządzenia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami części 

zamówienia, gwarancji jakości na okres nie krótszy niż minimalny okres gwarancji określony 

przez producenta dla poszczególnych maszyn i urządzeń wchodzących w zakres zadania oraz 

rękojmi sprzedaży. 3.12. Wymagania dotyczące gwarancji: minimalny wymagany przez 

Zamawiającego okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru i jest 

zgodny z okresem gwarancji producenta. 3.13. Wykonawca będzie zobowiązany ponieść 

wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia/umowy, w tym wszelkie 

opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub 

w wyniku realizacji zamówienia/umowy. 3.14. Wykonawca wskaże w ofercie: producenta i 

model oferowanego sprzętu oraz okres gwarancji i rękojmi sprzedaży udzielonej na 

zaoferowany sprzęt. 3.15. Wykonawca wskaże w ofercie parametry techniczne oferowanego 

sprzętu. 3.16. Ewentualne zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych 

produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia źródła lub szczególnego procesu służy tylko i wyłącznie określeniu parametrów 

zamawianych maszyn/urządzeń/sprzętu, standardów jakościowych, technicznych i 

funkcjonalnych oraz doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub 

preferowaniu konkretnego produktu lub wyrobu, producenta czy dostawcy. 3.17. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne względem opisanych przez 

Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia 

wymagania określone przez Zamawiającego i jest co najmniej równoważny. W takim 

wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry 

funkcjonalne, techniczne i jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, 

dopuszczające dany przedmiot (produkt, wyrób) do użytkowania oraz pozwalające 



jednoznacznie stwierdzić, że jest on równoważny pod rygorem odrzucenia oferty. 3.18. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 

ustawy.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 16000000-5, 16810000-6, 16120000-2, 16110000-9, 

16130000-5, 16500000-0 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 30 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin realizacji dostawy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  2 Nazwa:  Kultywator - szt.1 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych maszyn i 

urządzeń do pracowni przedmiotów zawodowych dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, 

w ramach projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie 

Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.13.06.00-06-0020/16, realizowanego przez Powiat 

Łęczyński, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XIII Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 

Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. 3.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa 

ust.1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 7 zadań: Zadanie Nazwa 

Ilość 2 Kultywator 1 Wymagania; − szerokość robocza – max 3,0 m − ilość zębów – 18 - 21 − 

liczba rzędów zębów – 3 − rodzaj zębów – sprężynowy 3.3. Przedmiot niniejszego 

zamówienia swoim zakresem obejmuje: 3.3.1. dostawę maszyn i urządzeń do miejsc 

wskazanych przez Zamawiającego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, Kijany 19, 21-

077 Spiczyn; 3.3.2. uruchomienie i przetestowanie dostarczonych maszyn i urządzeń w 

zakresie zapewniającym ich prawidłowe działanie i użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem i 

wymaganiami Zamawiającego; 3.3.3. instruktarz (w określonym zakresie) pracowników 

Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach w użytkowaniu, obsłudze i konserwacji dostarczonych 

maszyn i urządzeń. 3.4. Zaoferowane i dostarczone w ramach niniejszego postępowania 

maszyny i urządzenia oraz artykuły będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot 

zamówienia, a także towarzyszące im akcesoria opisane w SIWZ, muszą spełniać wymagania 

obowiązujących przepisów, w szczególności (jeśli jest to wymagane) muszą posiadać 

deklarację zgodności „CE”, potwierdzające zgodność tych urządzeń z przepisami 



szczególnymi. Ocena zgodności i oznaczenie znakiem „CE” musi dotyczyć całego wyrobu, a 

nie tylko jego elementów składowych. 3.5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być 

fabrycznie nowy, w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni 

sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń. Wykonawca dostarczy 

przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE. 3.6. Dostarczone 

maszyny, urządzenia i narzędzia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami dostawy 

stanowiącej przedmiot zamówienia, a także ich akcesoria muszą być zapakowane w taki 

sposób, aby nie uległy uszkodzeniu. 3.7. Urządzenia opisane w SIWZ powinny posiadać 

niezbędne świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty bezpieczeństwa oraz 

dokumenty dopuszczające do obrotu na polskim rynku, a także karty gwarancyjne. 

Dokumenty te muszą być dostarczone wraz z maszynami i urządzeniami, których dotyczą, 

sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, w formie papierowej lub 

na nośniku CD/DVD za wyjątkiem kart gwarancyjnych, które muszą być w formie 

papierowej. 3.8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru 

przedmiotu umowy wyposażenie dodatkowe wymagane przepisami ruchu drogowego, wykaz 

autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, dokumentację techniczną, w tym 

niezbędną do rejestracji maszyn, katalog części zamiennych, książkę serwisową. 3.9. 

Świadectwo Zgodności WE wraz z oświadczeniem o danych i informacjach o pojeździe 

niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów. 3.10. Gwarancje (karty gwarancyjne) na 

maszyny i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą dla Zamawiającego staną się integralną częścią umowy o wykonanie 

zamówienia w zakresie danego zadania i nie mogą ulec zmianie za wyjątkiem wydłużenia 

okresu ich obowiązywania. 3.11. Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu 

na zaoferowane maszyny, urządzenia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami części 

zamówienia, gwarancji jakości na okres nie krótszy niż minimalny okres gwarancji określony 

przez producenta dla poszczególnych maszyn i urządzeń wchodzących w zakres zadania oraz 

rękojmi sprzedaży. 3.12. Wymagania dotyczące gwarancji: minimalny wymagany przez 

Zamawiającego okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru i jest 

zgodny z okresem gwarancji producenta. 3.13. Wykonawca będzie zobowiązany ponieść 

wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia/umowy, w tym wszelkie 

opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub 

w wyniku realizacji zamówienia/umowy. 3.14. Wykonawca wskaże w ofercie: producenta i 

model oferowanego sprzętu oraz okres gwarancji i rękojmi sprzedaży udzielonej na 

zaoferowany sprzęt. 3.15. Wykonawca wskaże w ofercie parametry techniczne oferowanego 

sprzętu. 3.16. Ewentualne zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych 

produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia źródła lub szczególnego procesu służy tylko i wyłącznie określeniu parametrów 

zamawianych maszyn/urządzeń/sprzętu, standardów jakościowych, technicznych i 

funkcjonalnych oraz doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub 

preferowaniu konkretnego produktu lub wyrobu, producenta czy dostawcy. 3.17. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne względem opisanych przez 

Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia 

wymagania określone przez Zamawiającego i jest co najmniej równoważny. W takim 

wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry 

funkcjonalne, techniczne i jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, 

dopuszczające dany przedmiot (produkt, wyrób) do użytkowania oraz pozwalające 

jednoznacznie stwierdzić, że jest on równoważny pod rygorem odrzucenia oferty. 3.18. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 

ustawy.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 16000000-5, 16810000-6, 16120000-2, 16110000-9, 



16130000-5, 16500000-0 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 30 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin realizacji dostawy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  3 Nazwa:  Brona talerzowa - szt.1 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych maszyn i 

urządzeń do pracowni przedmiotów zawodowych dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, 

w ramach projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie 

Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.13.06.00-06-0020/16, realizowanego przez Powiat 

Łęczyński, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XIII Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 

Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. 3.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa 

ust.1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 7 zadań: Zadanie Nazwa 

Ilość 3 Brona talerzowa 1 Wymagania: − szerokość robocza min. 2,7 typ V − średnica talerzy 

minimum 510 mm − liczba talerzy min. 24 3.3. Przedmiot niniejszego zamówienia swoim 

zakresem obejmuje: 3.3.1. dostawę maszyn i urządzeń do miejsc wskazanych przez 

Zamawiającego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, Kijany 19, 21-077 Spiczyn; 3.3.2. 

uruchomienie i przetestowanie dostarczonych maszyn i urządzeń w zakresie zapewniającym 

ich prawidłowe działanie i użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami 

Zamawiającego; 3.3.3. instruktarz (w określonym zakresie) pracowników Zespołu Szkół 

Rolniczych w Kijanach w użytkowaniu, obsłudze i konserwacji dostarczonych maszyn i 

urządzeń. 3.4. Zaoferowane i dostarczone w ramach niniejszego postępowania maszyny i 

urządzenia oraz artykuły będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, a 

także towarzyszące im akcesoria opisane w SIWZ, muszą spełniać wymagania 

obowiązujących przepisów, w szczególności (jeśli jest to wymagane) muszą posiadać 

deklarację zgodności „CE”, potwierdzające zgodność tych urządzeń z przepisami 

szczególnymi. Ocena zgodności i oznaczenie znakiem „CE” musi dotyczyć całego wyrobu, a 

nie tylko jego elementów składowych. 3.5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być 

fabrycznie nowy, w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni 

sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń. Wykonawca dostarczy 



przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE. 3.6. Dostarczone 

maszyny, urządzenia i narzędzia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami dostawy 

stanowiącej przedmiot zamówienia, a także ich akcesoria muszą być zapakowane w taki 

sposób, aby nie uległy uszkodzeniu. 3.7. Urządzenia opisane w SIWZ powinny posiadać 

niezbędne świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty bezpieczeństwa oraz 

dokumenty dopuszczające do obrotu na polskim rynku, a także karty gwarancyjne. 

Dokumenty te muszą być dostarczone wraz z maszynami i urządzeniami, których dotyczą, 

sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, w formie papierowej lub 

na nośniku CD/DVD za wyjątkiem kart gwarancyjnych, które muszą być w formie 

papierowej. 3.8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru 

przedmiotu umowy wyposażenie dodatkowe wymagane przepisami ruchu drogowego, wykaz 

autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, dokumentację techniczną, w tym 

niezbędną do rejestracji maszyn, katalog części zamiennych, książkę serwisową. 3.9. 

Świadectwo Zgodności WE wraz z oświadczeniem o danych i informacjach o pojeździe 

niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów. 3.10. Gwarancje (karty gwarancyjne) na 

maszyny i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą dla Zamawiającego staną się integralną częścią umowy o wykonanie 

zamówienia w zakresie danego zadania i nie mogą ulec zmianie za wyjątkiem wydłużenia 

okresu ich obowiązywania. 3.11. Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu 

na zaoferowane maszyny, urządzenia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami części 

zamówienia, gwarancji jakości na okres nie krótszy niż minimalny okres gwarancji określony 

przez producenta dla poszczególnych maszyn i urządzeń wchodzących w zakres zadania oraz 

rękojmi sprzedaży. 3.12. Wymagania dotyczące gwarancji: minimalny wymagany przez 

Zamawiającego okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru i jest 

zgodny z okresem gwarancji producenta. 3.13. Wykonawca będzie zobowiązany ponieść 

wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia/umowy, w tym wszelkie 

opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub 

w wyniku realizacji zamówienia/umowy. 3.14. Wykonawca wskaże w ofercie: producenta i 

model oferowanego sprzętu oraz okres gwarancji i rękojmi sprzedaży udzielonej na 

zaoferowany sprzęt. 3.15. Wykonawca wskaże w ofercie parametry techniczne oferowanego 

sprzętu. 3.16. Ewentualne zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych 

produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia źródła lub szczególnego procesu służy tylko i wyłącznie określeniu parametrów 

zamawianych maszyn/urządzeń/sprzętu, standardów jakościowych, technicznych i 

funkcjonalnych oraz doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub 

preferowaniu konkretnego produktu lub wyrobu, producenta czy dostawcy. 3.17. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne względem opisanych przez 

Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia 

wymagania określone przez Zamawiającego i jest co najmniej równoważny. W takim 

wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry 

funkcjonalne, techniczne i jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, 

dopuszczające dany przedmiot (produkt, wyrób) do użytkowania oraz pozwalające 

jednoznacznie stwierdzić, że jest on równoważny pod rygorem odrzucenia oferty. 3.18. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 

ustawy.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 16000000-5, 16810000-6, 16120000-2, 16110000-9, 

16130000-5, 16500000-0 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 



Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 30 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin realizacji dostawy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  4 Nazwa:  Glebogryzarka - szt.1 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych maszyn i 

urządzeń do pracowni przedmiotów zawodowych dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, 

w ramach projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie 

Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.13.06.00-06-0020/16, realizowanego przez Powiat 

Łęczyński, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XIII Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 

Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. 3.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa 

ust.1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 7 zadań: Zadanie Nazwa 

Ilość 4 Glebogryzarka 1 Wymagania: − szerokość robocza minimum 1,60 m − głębokość 

pracy minimum 15 cm − liczba tarcz nożowych 8 szt. 3.3. Przedmiot niniejszego zamówienia 

swoim zakresem obejmuje: 3.3.1. dostawę maszyn i urządzeń do miejsc wskazanych przez 

Zamawiającego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, Kijany 19, 21-077 Spiczyn; 3.3.2. 

uruchomienie i przetestowanie dostarczonych maszyn i urządzeń w zakresie zapewniającym 

ich prawidłowe działanie i użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami 

Zamawiającego; 3.3.3. instruktarz (w określonym zakresie) pracowników Zespołu Szkół 

Rolniczych w Kijanach w użytkowaniu, obsłudze i konserwacji dostarczonych maszyn i 

urządzeń. 3.4. Zaoferowane i dostarczone w ramach niniejszego postępowania maszyny i 

urządzenia oraz artykuły będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, a 

także towarzyszące im akcesoria opisane w SIWZ, muszą spełniać wymagania 

obowiązujących przepisów, w szczególności (jeśli jest to wymagane) muszą posiadać 

deklarację zgodności „CE”, potwierdzające zgodność tych urządzeń z przepisami 

szczególnymi. Ocena zgodności i oznaczenie znakiem „CE” musi dotyczyć całego wyrobu, a 

nie tylko jego elementów składowych. 3.5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być 

fabrycznie nowy, w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni 

sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń. Wykonawca dostarczy 

przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE. 3.6. Dostarczone 

maszyny, urządzenia i narzędzia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami dostawy 

stanowiącej przedmiot zamówienia, a także ich akcesoria muszą być zapakowane w taki 

sposób, aby nie uległy uszkodzeniu. 3.7. Urządzenia opisane w SIWZ powinny posiadać 



niezbędne świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty bezpieczeństwa oraz 

dokumenty dopuszczające do obrotu na polskim rynku, a także karty gwarancyjne. 

Dokumenty te muszą być dostarczone wraz z maszynami i urządzeniami, których dotyczą, 

sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, w formie papierowej lub 

na nośniku CD/DVD za wyjątkiem kart gwarancyjnych, które muszą być w formie 

papierowej. 3.8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru 

przedmiotu umowy wyposażenie dodatkowe wymagane przepisami ruchu drogowego, wykaz 

autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, dokumentację techniczną, w tym 

niezbędną do rejestracji maszyn, katalog części zamiennych, książkę serwisową. 3.9. 

Świadectwo Zgodności WE wraz z oświadczeniem o danych i informacjach o pojeździe 

niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów. 3.10. Gwarancje (karty gwarancyjne) na 

maszyny i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą dla Zamawiającego staną się integralną częścią umowy o wykonanie 

zamówienia w zakresie danego zadania i nie mogą ulec zmianie za wyjątkiem wydłużenia 

okresu ich obowiązywania. 3.11. Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu 

na zaoferowane maszyny, urządzenia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami części 

zamówienia, gwarancji jakości na okres nie krótszy niż minimalny okres gwarancji określony 

przez producenta dla poszczególnych maszyn i urządzeń wchodzących w zakres zadania oraz 

rękojmi sprzedaży. 3.12. Wymagania dotyczące gwarancji: minimalny wymagany przez 

Zamawiającego okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru i jest 

zgodny z okresem gwarancji producenta. 3.13. Wykonawca będzie zobowiązany ponieść 

wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia/umowy, w tym wszelkie 

opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub 

w wyniku realizacji zamówienia/umowy. 3.14. Wykonawca wskaże w ofercie: producenta i 

model oferowanego sprzętu oraz okres gwarancji i rękojmi sprzedaży udzielonej na 

zaoferowany sprzęt. 3.15. Wykonawca wskaże w ofercie parametry techniczne oferowanego 

sprzętu. 3.16. Ewentualne zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych 

produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia źródła lub szczególnego procesu służy tylko i wyłącznie określeniu parametrów 

zamawianych maszyn/urządzeń/sprzętu, standardów jakościowych, technicznych i 

funkcjonalnych oraz doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub 

preferowaniu konkretnego produktu lub wyrobu, producenta czy dostawcy. 3.17. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne względem opisanych przez 

Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia 

wymagania określone przez Zamawiającego i jest co najmniej równoważny. W takim 

wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry 

funkcjonalne, techniczne i jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, 

dopuszczające dany przedmiot (produkt, wyrób) do użytkowania oraz pozwalające 

jednoznacznie stwierdzić, że jest on równoważny pod rygorem odrzucenia oferty. 3.18. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 

ustawy.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 16000000-5, 16810000-6, 16120000-2, 16110000-9, 

16130000-5, 16500000-0 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  



okres w miesiącach:  

okres w dniach: 30 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin realizacji dostawy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  5 Nazwa:  Pielniko - obsypnik 3-rzędowy - szt.1 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych maszyn i 

urządzeń do pracowni przedmiotów zawodowych dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, 

w ramach projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie 

Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.13.06.00-06-0020/16, realizowanego przez Powiat 

Łęczyński, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XIII Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 

Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. 3.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa 

ust.1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 7 zadań: Zadanie Nazwa 

Ilość 5 Pielniko - obsypnik 3-rzędowy Wymagania: − 3 – sekcje − szerokość robocza min. 2,0 

m - system regulacji za pomocą cięgna mocującego górny punkt regulacji zaczepu i TUZ 

ciągnika - korpus obsypnika z regulowaną szerokością - sekcja pielnika z nożami kątowymi 

(lewe/prawe), gęsiostopka lub dłuto spulchniające. Sekcja zakończona wałkiem kruszącym. 

3.3. Przedmiot niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje: 3.3.1. dostawę maszyn i 

urządzeń do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w Zespole Szkół Rolniczych w 

Kijanach, Kijany 19, 21-077 Spiczyn; 3.3.2. uruchomienie i przetestowanie dostarczonych 

maszyn i urządzeń w zakresie zapewniającym ich prawidłowe działanie i użytkowanie, 

zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami Zamawiającego; 3.3.3. instruktarz (w określonym 

zakresie) pracowników Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach w użytkowaniu, obsłudze i 

konserwacji dostarczonych maszyn i urządzeń. 3.4. Zaoferowane i dostarczone w ramach 

niniejszego postępowania maszyny i urządzenia oraz artykuły będące elementami dostawy 

stanowiącej przedmiot zamówienia, a także towarzyszące im akcesoria opisane w SIWZ, 

muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów, w szczególności (jeśli jest to 

wymagane) muszą posiadać deklarację zgodności „CE”, potwierdzające zgodność tych 

urządzeń z przepisami szczególnymi. Ocena zgodności i oznaczenie znakiem „CE” musi 

dotyczyć całego wyrobu, a nie tylko jego elementów składowych. 3.5. Oferowany przedmiot 

zamówienia musi być fabrycznie nowy, w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad 

fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz 

zastrzeżeń. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i 

stosowania w krajach UE. 3.6. Dostarczone maszyny, urządzenia i narzędzia oraz inne 

wyroby i artykuły będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, a także 

ich akcesoria muszą być zapakowane w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu. 3.7. 

Urządzenia opisane w SIWZ powinny posiadać niezbędne świadectwa jakości, certyfikaty, 

deklaracje zgodności, atesty bezpieczeństwa oraz dokumenty dopuszczające do obrotu na 



polskim rynku, a także karty gwarancyjne. Dokumenty te muszą być dostarczone wraz z 

maszynami i urządzeniami, których dotyczą, sporządzone w języku polskim lub 

przetłumaczone na język polski, w formie papierowej lub na nośniku CD/DVD za wyjątkiem 

kart gwarancyjnych, które muszą być w formie papierowej. 3.8. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy wyposażenie dodatkowe 

wymagane przepisami ruchu drogowego, wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na 

terenie Polski, dokumentację techniczną, w tym niezbędną do rejestracji maszyn, katalog 

części zamiennych, książkę serwisową. 3.9. Świadectwo Zgodności WE wraz z 

oświadczeniem o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji 

pojazdów. 3.10. Gwarancje (karty gwarancyjne) na maszyny i urządzenia dostarczone przez 

Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla Zamawiającego staną się 

integralną częścią umowy o wykonanie zamówienia w zakresie danego zadania i nie mogą 

ulec zmianie za wyjątkiem wydłużenia okresu ich obowiązywania. 3.11. Wykonawca będzie 

zobowiązany udzielić Zamawiającemu na zaoferowane maszyny, urządzenia oraz inne 

wyroby i artykuły będące elementami części zamówienia, gwarancji jakości na okres nie 

krótszy niż minimalny okres gwarancji określony przez producenta dla poszczególnych 

maszyn i urządzeń wchodzących w zakres zadania oraz rękojmi sprzedaży. 3.12. Wymagania 

dotyczące gwarancji: minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji liczony 

jest od dnia podpisania protokołu odbioru i jest zgodny z okresem gwarancji producenta. 3.13. 

Wykonawca będzie zobowiązany ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego 

wykonania zamówienia/umowy, w tym wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, 

uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub w wyniku realizacji zamówienia/umowy. 

3.14. Wykonawca wskaże w ofercie: producenta i model oferowanego sprzętu oraz okres 

gwarancji i rękojmi sprzedaży udzielonej na zaoferowany sprzęt. 3.15. Wykonawca wskaże w 

ofercie parametry techniczne oferowanego sprzętu. 3.16. Ewentualne zastosowanie w opisie 

przedmiotu zamówienia nazw własnych produktów lub wyrobów, producentów, marek lub 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu służy tylko i 

wyłącznie określeniu parametrów zamawianych maszyn/urządzeń/sprzętu, standardów 

jakościowych, technicznych i funkcjonalnych oraz doprecyzowaniu opisu przedmiotu 

zamówienia, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego produktu lub wyrobu, 

producenta czy dostawcy. 3.17. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

względem opisanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez 

niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego i jest co najmniej 

równoważny. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, 

opisujące parametry funkcjonalne, techniczne i jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i 

inne dokumenty, dopuszczające dany przedmiot (produkt, wyrób) do użytkowania oraz 

pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że jest on równoważny pod rygorem odrzucenia 

oferty. 3.18. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 16000000-5, 16810000-6, 16120000-2, 16110000-9, 

16130000-5, 16500000-0 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 30 



data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin realizacji dostawy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  6 Nazwa:  Sadzarka do ziemniaków - szt.1 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych maszyn i 

urządzeń do pracowni przedmiotów zawodowych dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, 

w ramach projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie 

Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.13.06.00-06-0020/16, realizowanego przez Powiat 

Łęczyński, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XIII Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 

Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. 3.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa 

ust.1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 7 zadań: Zadanie Nazwa 

Ilość 6 Sadzarka do ziemniaków Wymagania: − 2-rzędowa, − czerpakowa, − możliwość 

regulacji rozstawy rzędów, − regulacja gęstości i głębokości sadzenia. 3.3. Przedmiot 

niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje: 3.3.1. dostawę maszyn i urządzeń do 

miejsc wskazanych przez Zamawiającego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, Kijany 

19, 21-077 Spiczyn; 3.3.2. uruchomienie i przetestowanie dostarczonych maszyn i urządzeń w 

zakresie zapewniającym ich prawidłowe działanie i użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem i 

wymaganiami Zamawiającego; 3.3.3. instruktarz (w określonym zakresie) pracowników 

Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach w użytkowaniu, obsłudze i konserwacji dostarczonych 

maszyn i urządzeń. 3.4. Zaoferowane i dostarczone w ramach niniejszego postępowania 

maszyny i urządzenia oraz artykuły będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot 

zamówienia, a także towarzyszące im akcesoria opisane w SIWZ, muszą spełniać wymagania 

obowiązujących przepisów, w szczególności (jeśli jest to wymagane) muszą posiadać 

deklarację zgodności „CE”, potwierdzające zgodność tych urządzeń z przepisami 

szczególnymi. Ocena zgodności i oznaczenie znakiem „CE” musi dotyczyć całego wyrobu, a 

nie tylko jego elementów składowych. 3.5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być 

fabrycznie nowy, w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni 

sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń. Wykonawca dostarczy 

przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE. 3.6. Dostarczone 

maszyny, urządzenia i narzędzia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami dostawy 

stanowiącej przedmiot zamówienia, a także ich akcesoria muszą być zapakowane w taki 

sposób, aby nie uległy uszkodzeniu. 3.7. Urządzenia opisane w SIWZ powinny posiadać 

niezbędne świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty bezpieczeństwa oraz 

dokumenty dopuszczające do obrotu na polskim rynku, a także karty gwarancyjne. 

Dokumenty te muszą być dostarczone wraz z maszynami i urządzeniami, których dotyczą, 

sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, w formie papierowej lub 

na nośniku CD/DVD za wyjątkiem kart gwarancyjnych, które muszą być w formie 

papierowej. 3.8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru 



przedmiotu umowy wyposażenie dodatkowe wymagane przepisami ruchu drogowego, wykaz 

autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, dokumentację techniczną, w tym 

niezbędną do rejestracji maszyn, katalog części zamiennych, książkę serwisową. 3.9. 

Świadectwo Zgodności WE wraz z oświadczeniem o danych i informacjach o pojeździe 

niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów. 3.10. Gwarancje (karty gwarancyjne) na 

maszyny i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą dla Zamawiającego staną się integralną częścią umowy o wykonanie 

zamówienia w zakresie danego zadania i nie mogą ulec zmianie za wyjątkiem wydłużenia 

okresu ich obowiązywania. 3.11. Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu 

na zaoferowane maszyny, urządzenia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami części 

zamówienia, gwarancji jakości na okres nie krótszy niż minimalny okres gwarancji określony 

przez producenta dla poszczególnych maszyn i urządzeń wchodzących w zakres zadania oraz 

rękojmi sprzedaży. 3.12. Wymagania dotyczące gwarancji: minimalny wymagany przez 

Zamawiającego okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru i jest 

zgodny z okresem gwarancji producenta. 3.13. Wykonawca będzie zobowiązany ponieść 

wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia/umowy, w tym wszelkie 

opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub 

w wyniku realizacji zamówienia/umowy. 3.14. Wykonawca wskaże w ofercie: producenta i 

model oferowanego sprzętu oraz okres gwarancji i rękojmi sprzedaży udzielonej na 

zaoferowany sprzęt. 3.15. Wykonawca wskaże w ofercie parametry techniczne oferowanego 

sprzętu. 3.16. Ewentualne zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych 

produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia źródła lub szczególnego procesu służy tylko i wyłącznie określeniu parametrów 

zamawianych maszyn/urządzeń/sprzętu, standardów jakościowych, technicznych i 

funkcjonalnych oraz doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub 

preferowaniu konkretnego produktu lub wyrobu, producenta czy dostawcy. 3.17. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne względem opisanych przez 

Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia 

wymagania określone przez Zamawiającego i jest co najmniej równoważny. W takim 

wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry 

funkcjonalne, techniczne i jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, 

dopuszczające dany przedmiot (produkt, wyrób) do użytkowania oraz pozwalające 

jednoznacznie stwierdzić, że jest on równoważny pod rygorem odrzucenia oferty. 3.18. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 

ustawy.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 16000000-5, 16810000-6, 16120000-2, 16110000-9, 

16130000-5, 16500000-0 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 30 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 



Cena 60,00 

Termin realizacji dostawy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  7 Nazwa:  Przyczepa wywrotkowa dwuosiowa - szt.1 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych maszyn i 

urządzeń do pracowni przedmiotów zawodowych dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, 

w ramach projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie 

Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.13.06.00-06-0020/16, realizowanego przez Powiat 

Łęczyński, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XIII Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 

Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. 3.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa 

ust.1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 7 zadań: Zadanie Nazwa 

Ilość 7 Przyczepa wywrotkowa dwuosiowa 1 Wymagania: - Dopuszczalna masa całkowita: 

do 6 t - Ładowność: 4000 kg - Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: min 4000 mm - 

Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: min. 2000 mm - Szyber zsypowy do ziarna, z 

blokadą, w ścianie. - Malowana materiałami malarskie chemoutwardzalnymi o wysokiej 

trwałości i odporności na UV - Rynna do szybra zsypowego - Koło zapasowe 3.3. Przedmiot 

niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje: 3.3.1. dostawę maszyn i urządzeń do 

miejsc wskazanych przez Zamawiającego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, Kijany 

19, 21-077 Spiczyn; 3.3.2. uruchomienie i przetestowanie dostarczonych maszyn i urządzeń w 

zakresie zapewniającym ich prawidłowe działanie i użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem i 

wymaganiami Zamawiającego; 3.3.3. instruktarz (w określonym zakresie) pracowników 

Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach w użytkowaniu, obsłudze i konserwacji dostarczonych 

maszyn i urządzeń. 3.4. Zaoferowane i dostarczone w ramach niniejszego postępowania 

maszyny i urządzenia oraz artykuły będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot 

zamówienia, a także towarzyszące im akcesoria opisane w SIWZ, muszą spełniać wymagania 

obowiązujących przepisów, w szczególności (jeśli jest to wymagane) muszą posiadać 

deklarację zgodności „CE”, potwierdzające zgodność tych urządzeń z przepisami 

szczególnymi. Ocena zgodności i oznaczenie znakiem „CE” musi dotyczyć całego wyrobu, a 

nie tylko jego elementów składowych. 3.5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być 

fabrycznie nowy, w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni 

sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń. Wykonawca dostarczy 

przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE. 3.6. Dostarczone 

maszyny, urządzenia i narzędzia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami dostawy 

stanowiącej przedmiot zamówienia, a także ich akcesoria muszą być zapakowane w taki 

sposób, aby nie uległy uszkodzeniu. 3.7. Urządzenia opisane w SIWZ powinny posiadać 

niezbędne świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty bezpieczeństwa oraz 

dokumenty dopuszczające do obrotu na polskim rynku, a także karty gwarancyjne. 

Dokumenty te muszą być dostarczone wraz z maszynami i urządzeniami, których dotyczą, 

sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, w formie papierowej lub 

na nośniku CD/DVD za wyjątkiem kart gwarancyjnych, które muszą być w formie 

papierowej. 3.8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru 

przedmiotu umowy wyposażenie dodatkowe wymagane przepisami ruchu drogowego, wykaz 



autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, dokumentację techniczną, w tym 

niezbędną do rejestracji maszyn, katalog części zamiennych, książkę serwisową. 3.9. 

Świadectwo Zgodności WE wraz z oświadczeniem o danych i informacjach o pojeździe 

niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów. 3.10. Gwarancje (karty gwarancyjne) na 

maszyny i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą dla Zamawiającego staną się integralną częścią umowy o wykonanie 

zamówienia w zakresie danego zadania i nie mogą ulec zmianie za wyjątkiem wydłużenia 

okresu ich obowiązywania. 3.11. Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu 

na zaoferowane maszyny, urządzenia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami części 

zamówienia, gwarancji jakości na okres nie krótszy niż minimalny okres gwarancji określony 

przez producenta dla poszczególnych maszyn i urządzeń wchodzących w zakres zadania oraz 

rękojmi sprzedaży. 3.12. Wymagania dotyczące gwarancji: minimalny wymagany przez 

Zamawiającego okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru i jest 

zgodny z okresem gwarancji producenta. 3.13. Wykonawca będzie zobowiązany ponieść 

wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia/umowy, w tym wszelkie 

opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub 

w wyniku realizacji zamówienia/umowy. 3.14. Wykonawca wskaże w ofercie: producenta i 

model oferowanego sprzętu oraz okres gwarancji i rękojmi sprzedaży udzielonej na 

zaoferowany sprzęt. 3.15. Wykonawca wskaże w ofercie parametry techniczne oferowanego 

sprzętu. 3.16. Ewentualne zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych 

produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia źródła lub szczególnego procesu służy tylko i wyłącznie określeniu parametrów 

zamawianych maszyn/urządzeń/sprzętu, standardów jakościowych, technicznych i 

funkcjonalnych oraz doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub 

preferowaniu konkretnego produktu lub wyrobu, producenta czy dostawcy. 3.17. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne względem opisanych przez 

Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia 

wymagania określone przez Zamawiającego i jest co najmniej równoważny. W takim 

wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry 

funkcjonalne, techniczne i jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, 

dopuszczające dany przedmiot (produkt, wyrób) do użytkowania oraz pozwalające 

jednoznacznie stwierdzić, że jest on równoważny pod rygorem odrzucenia oferty. 3.18. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 

ustawy.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 16000000-5, 16810000-6, 16120000-2, 16110000-9, 

16130000-5, 16500000-0 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 30 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 



Termin realizacji dostawy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

 

 

 


