
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pod nazwą:

Leasing fabrycznie nowego ciągnika rolniczego

Nr postępowania: 0910812017

ZAMAWIAJĄCY (DAN E KONTAKTOWE) :

GPW ltlłr.lleRIA Sp. z o.o.
41 -948 Piekary Śląskie, ul, Rozalki 1

tel.: +48 32288 30 01, fax,: +48 32288 40 01
godziny pracy: pn.- pt. 700 - 1500

PostęPowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie § 30 Regulaminu udzielania zamówień óbowiazuiaceóow GPW lNZYNlERlA Sp. z o.o, z siedzibą w Piekarach 

-§6k6ll.
Wańość zamówienia ponizej kwoty 418 000 euro,

OP|S PRZEDM|OTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: ,,Leasing fabrycznie nowego ciągnika
rolniczego.

2. CPV: 16700000 - 2 - Ciągniki
66114000 - 2 - Usługi leasingu finansowego

3. wymaganiazamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

Leasing fabrycznie nowego ciągnika rolniczego - 1 sztuka spełniaiaceoo nastepuiace
warunki:

Opis przedmiotu zamówienia :

1. Silnik 6 cylindrów w układzie wtryskowym Common Rail z AdBlue, doładowanie
turbo z intercooler, o mocy znamionowej w przedziale 190 - 2oo KM (142 _ 145
kw) wyposażony w system power Boost (chwilowego zwiększenia mocy).

2, Zawieszenie niezależne dla obu osi, w pełni zamortyzowana oś przednia
na amońyzatorach z spręźynami, oś tylna samopoziomująca na amońyzatorach
hydropneumatycznych.

3. MostY szybkobieżne z elektrohydraulicznym włączeniem napędu na 4 kołai blokadY mechanizmu różnicowego, z opcją automatycznego rozłączenia
na uwrociach i w transporcie.

4. Skrzynia biegów ztrzema trybami pracy:
1) Powershift - ręczna zmiana biegów pod obciązaniem (24 biegi w przód i 9

w tył);

2) Tryb automatycznej zmiany biegów w transporcie;
3) Tryb automatycznej zmiany biegów w pracy polowej.

Maksymalna szybkoŚc przemieszczania się sięgająca 65km/h, funkcja Eco Road
autom atycznej red u kcj i obrotów w transporcie.

,,Leasing fabrycznie nowego ciągnika ro!niczego''



5. Wszystkie koła równe, opony
6. Układy hamulcowe:

1) Główny ciągnika na 4 hamulcach tarczowych zgodnie z wymogami UE;
2) Hamulec ręczny z tarczą na wale wyjściowym układu napędoweg o, załączany

sprężynow o, rozłączan y pneu matyczn ie ;

3) lnstalacja pneumatyczna dla przyczep jedno i dwuobwodowa.
7. Kabina ogzewana i klimatyzowana, pneumatycznie regulowane siedzenie

kierowcY wYPosaŻone w pasy bezpieczeństwa, siedzenie pasażera, regulacja
kolumnY kierowniczej, instalacja radiowa, 4 przednie i 4 tylnie światła robocze,
lusterka boczne, pzednia i tylna wycieraczka szyb, cyfrowy wyświetlacz przedni
z komPuterem Pomiaru wydajnoŚci pracy, boczny kolorowy wyświetlacz dotykowy
do zmiany wszelkich ustawień i regulacji.

8. układ hydrauliczny wyposazony w 3 pary euro wyjść z tyłu, sterowanych
elektrohydraulicznie z regulowaną ilością pzepływu na wszystkich sekcjach, układ
szYbkiego/wolnego powrotu oleju oraz zerowego przecieku. Pompa hydrauliczna
układu o PrzePływie uzytkowym 1O0l/min. Niezalezne hydrauliczne wspomaganie
układu kierowniczego.

9, Układ zaczepiania przyczep na swoznie:
1) przedni zaczep ze sworzniem na ramie;
2) tYlna długa drabina zaczepuzzaczepem automatycznym na swozeń 38mm;
3) tylni zaczep polowy typu P|TON na sworzeń.

10. układ zaczepienia maszyn opańy na tylnym Tuz kat lll, sterowanym
elektrohydraulicznie EHR, o udźwigu od 5500 do 6000 kg

11. Układ naPędu maszyn poprzez końcówkę WOMu 6 wpustów/średnicy 35mm,
o dwóch prędkościach 540E obr/min i 1000 obr/min.

12, Układ elektryczny 12V, z gniazdem elektrycznym 12Y do zasilania przyczep,
instalacja zabezpieczona pzed wilgocią w klasie ochrony lp 67.

13, Rama ciągnika W tylnej części (bezpośrednio za kabiną) przystosowana
do montazu na stałe żurawia HDs

14. WYPosaŻenie dodatkowe - apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, światło
ostrzegawcze, Śruba zymska, zestaw sworzni, smarownica, system Livelink.

15. Dokumentacja instrukcja obsługi, katalog części, książka senruisowa,
Iomologacja.

Wymagania dodatkowe:

1. Gwaranqa 12 miesięcy bez limitu motogodzin.
2. przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji ciągnika.
3. Mozliwość montażu bez utraty gwarancjiżurawia HDS.
4. zawieran ie u bezpieczeń kom u n i kacyj nych po stron ie zamawiająceg o.

WYMAGAN lA DOTYC ZĄCE LEAS| NG U :

1) Forma finansowania: leasing operacyjny;
2) Okres leasingowania: 36 miesięcy licząc od daty protokólarnego przek azania

przedmiotu leasingu do korzystania bez zastrzeżen;
3) opłata wstępna - 30o/o wańości początkowej nabycia pzedmiotu leasingu;
4) Raty leasingowe - 35 równych rat leasingowych;
5) WańoŚc końcowa (wańośc wykupu na własność po zakończeniu okresu tnłania
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umowy leasingu) - nie więcej niż 20o/o wart
zamówienia;

6) Waluta leasingu - PLN polskizłoty;
7) UbezPieczenie komunikacyjne przedmiotu zamówienia w zakresie oC, Ac, NW

w całYm okresie trwania umowy leasingu będzie ponosił ZamawiĄący, koszty
ubezPieczenia komunikacyjnego, Ęestracji, nie stanowią składnika ceny
wykonania zamówienia;

8) Koszt rejestracji Pojazdu oraz zobowiązanie zapłaty podatku drogowego w okresie
tnruania umowY leasingu ponosi ZamawiĄący na podstawie refaktury kosńów
pon iesion ych przez Wykonawcę.

DODATKOWE VVYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMOWENIA:

1) Wymagania dotyczące gwarancji:
WYkonawca lub wskazany przez niego Podwykonawca będący producentem
lub imPorterem Pojazdów na terenie RP na dostarczone pojazdy udzieli gwarancji
w sposób następujący:

gwarancja jakości na cały pojazd bez limitu kilometrów - nie krótsza niz
12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego;

2) WYkonawca lub wskazany plzez niego Podwykonawca będący producentem
lub imPońerem Pojazdu na terenie RP zobowiązany jest w okresie gwarancji
do Podjęcia naPrawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia Zamawiającego (telefon
lub faks).

3) PojazdY muszą posiadać homologację i posiadać wszystkie dokumenty
umożliwiające zaĘestrowanie pojazdów w Polsce.

4) Miejsce Przekazania przedmiotu leasingu - dostawa i rozładunek na ryzyko i koszt
Wykonawcy, do siedziby Zamawiającego.

5) Przekazanie pojazdu objętego przedmiotem leasingu odbędzie się protokolarnie.

4. WYkonawca Powinien zapoznaĆ się z całością Specyfikacji lstotnych Warunków
zamówienia.

5. Treść ofeńy musi odpowiadać treści SIWZ.
6. o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się podmioty występujące

wspólnie.
7. KaŻdY WYkonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który

przedłoży więcej niz jedną ofertę zostanie odrzucona.
8. wykonawca poniesie wszelkie kosży związane zudziałemw postępowaniu.
9. zamawiĄący nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
0. ZamawiĄący nie dopuszcza składania ofeńy wariantowej.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofeń częściowych.
2, ZamawiĄącY nie przewiduje zawrzeć umowy ramowej, ani nie zamieza ustanowić

dYnamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkozystniejszej ofeńy
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3. Zamawiający nie zamieza zwołac zebrania wykonawców
TERM!N REALIZACJ! ZADANlA:
Zamawiający Wymaga, aby przedmiot zamówienia zostałzrealizowany do 3o.11.2017 r.

WARUNK! UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OP|S SPOSOBU DOKONYWAN|A
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKOW:
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O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, ktorzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uPrawnień do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posladania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni warunek w sfficji,
kiedY wYkaŻe, Że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jezeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
zrealizował umowy leasingowe dotyczące co najmniej 3 sztuk fabrycŹnie nowych
Pojazdów samochodowych lub ciągników rolniczych o wartości usługi min.
400,000,00 zł brutto każdy.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym ofaz osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia;

4) sytuacjl ekonomicznej i finansowej zapewnlającej wykonanle zamowienĘ
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

5) Nie Podlegają wykluczeniu z przyczyn określonych w § 17 Regulaminu uozielania
zamówień.

2. Komisja Przetargowa dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych
oŚwiadczeń i dokumentów wymaganych do potwierdzenia spełniania warunków
udziału w PostęPowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o dokumenty
wyszczegolnione w SlWZ.

3. wykonawcy mogą wspólnie ubiegaó się o udzielenie zamówienia.
4. WYkonawca moze polegaĆ na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,

osobach zdolnYch do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
Podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
WYkonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić ZamawiĄącemu, iżbędzie
dYsPonował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
Przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotow do oddania
mu do dYsPozYcji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia,

WYKAZ OŚWADCZEŃ LUB DOKUMENTOW WYMAGANYCH DO POTWIERDZENIA
SPEŁN|ANIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu Potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu
wYkazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania do ofeńy należy załączyć
następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

W PzYPadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, oŚwiadczenie musi być podpisane plzez każdy podmiot -
zgodnie zZałącznikiem nr 2 do S!WZ.

2) \NYkaz wYkonanYch dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzY i doŚwiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofeń, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, z podaniem ichlłartŃci, przedmiotu, dat wykonania

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

,,Leasing fabrycznie nowego ciągnika rolniczego''



i odbiorców, oraz załączeniem Oo
te zostały wykonane należycie zgodnie zzałącznikiem nr 3 do slwz.

3) AktualnY odPis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do Ęestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesiecv przed upływem terminu składania ofeń.

4) OŚwiadczenie o nie zaleganiu z płatnośc|ami wobec Urzędu Skarboweg o oraz
o nie zaleganiu z płatnoŚciami wobec ZUS zgodnie zZałącznikiem nr 4 do slwz.

2, DokumentY wymienione w pkt. 3) składa kazdy spośród Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.

3. WYkonawcY wsPÓlnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć oryginał
pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub
do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Dokument pełnomocnictwa powinien byó dołączony do oferty i zawierać
w szczególnoŚci wskazanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
którego dotYczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
usta nowioneg o pełn om ocn i ka oraz zakres jeg o u mocowan ia.

5, Dokument Pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców
ubiegającYch się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego
jako Pełnomocnika przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione
we właŚciwYm Ęestze lub ewidencji danego Wykonawcy, Stosowne odpisy z Ęestru
lub ewidencji powinny zostać dołączone do oferty.

6. Zgodnie z § 7 Rozpoządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r,
w sPrawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
oraz form, w jakich te dokumenty mogą byó składane (Dz. U. poz, 1126) jeżeli
WYkonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o którym mowa w cz. Vl ust. 1 pkt. 3) SIWZ, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie sfiat tych
naleznoŚci wrazz ewentualnymi odsetkami lub gzywnami, w szczególności uzyskał
Przewidziane Prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych
PłatnoŚci lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wYstawione nie wczeŚniej niz 3 miesiące pzed upływem terminu składania ofeń;

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofeń.

7. JeŻeli w kĘu, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w cz. Vl ust, 1 pkt. 3), zastępuje się je dokumentem zawierającym
odPowiednio oŚwiadczenie wykonawcy, zQ wskazaniem osoby albo osób
uPrawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotYczYĆ, ŻoŻone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze Ęęou l

na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej 
I

osoby. Przepis ust. 6 stosuje się, 
I

8. Parafowany wzór umowy z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy
Zamawiającego - zgodnie zZałącznikiem nr 5 do SIWZ.
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2. OPis techniczny ciągnika lub karty katalogowe bądź inne dokumenty określające
Parametry techniczne oferowanego przedmiotu w celu potwierdzenia zgódności oieńy
z treścią SIWZ.

POZOSTAŁE DOKUMENTY JAKIE
PRzEDŁoŻvcw oFERctE.

1. Wypełniony i podpisany formularz
do SIWZ.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY

ofeńowy zgodnie z Załącznikiem nr 1

WYMAGAN|A DoTYczĄcE WADIUM.
ZamawiĄący nie wymaga wniesienia wadium,

TERMIN ZW|ĄZANIA OFERTĄ:

]. składający ofertę pozostaje niązwiązany pżezokres nie dłuższy niż 45 dni.2.Naconajmniej3dniprzedupływemterminuzw@mozetylko
raz zwróciĆ się do wykonawców o wyrażenie zgody na przeołuŻehie terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niz 45 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

KRTER|A OCENY OFERT:
CENA (brutto) WYKoNAN|A cAŁoŚcl ZADAN|A = 1oO o/o,

SPOSOB UZYSKAN lA SPECYF! KACJ l WARU N KOW ZAMOW| E Nl,A,:
slwz została umieszczona na stronie internetowej
(wwtv.inz.qpw.katowice.pl) oraz zostanie pzekazana wykonawcy na
wniosek.

Zamawiającego
jego pisemny

MIEJSCE l TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:
1. Ofeńę nalezy złożyć w siedzibie ZamawiĄącego, tj. GPW lNZYNlERlA Sp, z o,o.,

ul, Rozalki 1, 41 - 948 Piekary Śląskie, piętró ll, Śekretariat pokój 11, w terminie
do dnia 29.08.2017 r. do godziny 10:00.

2, OfertY Żożone po wyznaczonym terminie do składania ofert nie będą rozpatrywane
i zostaną zwrócone wykonawcy bezzwłocznie, bez ich otwierania.

3. Otwarcie żożonych ofert nastąpi . w dniu 29.08.2017 r. o godz. 10:30
w siedzibie ZamawiĄącego, GPW lNŻYNlERlA Sp. z o.o., ul. Rozalki 1, 41 - g48
Piekary Śląskie, piętro il, sila konferencyjna,

Piekart Śląskie, 11.08.2017 r.

ZATW|E
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