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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231572-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Świebodzin: Prasy do belowania słomy lub paszy
2019/S 096-231572
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Klub Przyrodników
Polska
1 Maja 22
Świebodzin
66-200
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Makowska
Tel.: +48 508422776
E-mail: m.makowska.kp@gmail.com
Faks: +48 683828236
Kod NUTS: PL43
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kp.org.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.kp.org.pl/pl/inna-dzialalnosc/ogloszenia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: organizacja pozarządowa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowej prasy belującej do siana w ramach projektu LIFE Green Valleys LIFE17 NAT/BE/445

II.1.2)

Główny kod CPV
16330000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej prasy belującej przeznaczonej do traktora
kompaktowego (typu sadowniczo-ogrodniczego) – 1 szt. spełniającej minimalnie parametry technicznoużytkowe opisane poniżej.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 8 700.00 EUR

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sprzęt powinien zostać dostarczony do Stacji Terenowej Klubu Przyrodników. Owczary 17, 69-113 Górzyca,
woj. lubuskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej prasy belującej przeznaczonej do traktora
kompaktowego (typu sadowniczo-ogrodniczego) – 1 szt. spełniającej minimalnie następujące parametry
techniczno-użytkowe:
a) prasa musi być kompatybilna z traktorem ogrodniczym BCS Invictus RS, K600;
b) wszystkie elementy sterowania muszą być umieszczone na stanowisku kierowcy ciągnika,
c) waga beli siana ok. 20 kg,
d) zapotrzebowanie mocy: <15 kW,
e) produkcja godzinowa: >40 beli
f) masa własna: <300 kg
g) gwarancja: min. 24 miesiące
Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące
w Polsce przepisy prawne oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej
dla tego typu sprzętu.
Wraz ze sprzętem Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentacje techniczno-eksploatacyjną, w tym
karty gwarancyjne.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Cena powinna uwzględniać dostawę zestawu sprzętu do koszenia do Stacji Terenowej Klubu Przyrodników
w Owczarach, adres: Owczary 17, 69-113 Górzyca, po wcześniejszy uzgodnieniu terminu dostawy oraz
przeprowadzenie w czasie odbioru sprzętu instruktażu użytkowania sprzętu dla pracowników Zamawiającego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 700.00 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków LIFE+ w ramach projektu pt.: „LIFE Zielone Doliny – łączenie
ochrony siedlisk z długoterminowym zarządzaniem biomasą i podejściem włączającym wielu interesariuszy”, o
numerze LIFE17 NAT/BE/445.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Do przetargu stosują się przepisy Kodeksu Cywilnego. Ustawy o Zamówieniach Publicznych nie stosuje się.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
d. braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:
— z żadnej z przyczyn analogicznych do przyczyn wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień
publicznych
— za udział w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawartą w art. 2 ust. 1 wspólnego
działania Rady 98/733/WSiSW;
— za korupcję, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 3 aktu Rady z dnia 26 maja 1997 r. oraz art. 3
ust. 1 wspólnego działania Rady 98/742/WSiSW;
— za oszustwo w rozumieniu art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich;
— za udział w praniu pieniędzy, zgodnie z definicją art. 1 dyrektywy Rady 91/308/EWG z dnia 10 czerwca 1991
r. w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy — weryfikowane na
podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 2.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłaceniem podatków – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Wykonawca nie zalega z
opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. Weryfikacja na podstawie dostarczonych dokumentów oraz oświadczenia
Wykonawcy – załącznik nr 2.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a. posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie precyzuje kryterium spełniania warunku.
b. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –
Zamawiający nie precyzuje kryterium spełniania warunku.
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III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy określa załącznik nr 3 do SIWZ.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy, w następującym zakresie i okolicznościach:
a) jeżeli konieczność ich zmiany wyniknie z przyczyn, które były niemożliwe do przewidzenia w chwili jej
zawierania;
b) jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego a Dostawca wyraża zgodę na zmianę.
2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany wynagrodzenia w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 1 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Siedziba zamawiającego: Biuro Zarządu Klubu Przyrodników, ul. 1 maja 22, 66-200 Świebodzin

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
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Do przetargu stosują się przepisy Kodeksu Cywilnego. Ustawy o Zamówieniach Publicznych nie stosuje się. W
sprawach nieuregulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego, ani zapisami niniejszej specyfikacji, Zamawiający,
prowadząc postępowanie i oceniając oferty, ma prawo postępować w każdy sposób niedyskryminujący,
gwarantujący jawność, przejrzystość, obiektywizm i efektywność udzielenia zamówienia oraz równy dostęp dla
podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Klub Przyrodników
Świebodzin
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w związku z czym z obowiązującego
prawa nie wynikają środki ochrony prawnej inne niż skarga do sądu na zasadach ogólnych. Jednak, ustaleniem
Zamawiającego, oferentom będzie przysługiwało wniesienie wniosku do Zamawiającego o ponowne
rozpatrzenie zagadnienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2019
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