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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www. bip, bartn iczka. pl

Bartniczka: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rotniczego wrazz
osprzętem (tj. posypywarką oraz beczkowozem)

Numer ogłoszenia: 21oo75 - 2014; datazamieszczenia: 06.{ o.2o14
oGŁoSZENlE o ZAMoWlENlU - dostavrry

Zamieszczan ie ogłoszen ia : obowiązkowe.

ogłoszenie dotyczy: zamÓwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY

l' 1) NAzl/l/A IADRES: Gmina Bartniczka , ul. BrodnickaB, Sz-321Bartniczka, woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 56 4936810, faks 56 4936832.

Ad res strony internetowej zamawiającego: www. bip. ba rtniczka. pl

l. 2) RoDzAJ ZAMAWAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

ll.1 ) oKREŚLEN|E PRZEDMIoTU zAMoWlENlA

ll'1'{) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika
rolniczego w raz z osprzętem (tj. posypyw arką or az beczkowozem).

ll.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

ll'1'4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówlenia: Przedmiotem zamÓwienia jest

zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego i fabrycznie nowego osprzętu do w/w ciągnika, tj.

posypywarki do konserwacji izimowego utrzymania drÓg oraz beczkowozu (wozu asenizacyjnego).
SzczegÓłowy opis przedmiotu zamowienia z parametrami, na podstawie ktÓrych oceniona zostanie
zgodność oferowanego ciągnika i osprzętu z wymaganiami Zamawiającego: Wymagane parametry

ciągnika rolniczego oraz obowiązki \A/ykonawcy: 1 . Silnik z zapłonem samoczynnym, cltłodzon y cieczą, trzy
lub cŹerocylindrowy z turbodoładowaniem 2.Moc od 70 do 83 KM 3'Napęd 4x4 4.Maksymalna prędkość'
co najmniej 30 km/h 5.Hydraulika dwusekcyjna 6'Liczba biegÓw minimum 10 przod i min 10 tyłz
rewersem. 7.Tylny wał odbioru mocy 540/1000 obr/min. 8'Udałig podnośnika tylnego min' 2300 kg.

9'Hamulce tylne tarczowe mokre 10.Błotniki przednie itylnie 11. Wyposazenie kabiny ciągnika, min. -

otwierany dach, radio, oświetlenie wewnątrz kabiny, ogrzewanie i nadmuch zimnego powietrza, siedzenie
kierowcy i pasaŻera, uchylna tylna szyba, drałiwejściowe z prawej i lewejstrony 11.oprzyrządowanie

instalacji elektrycznej, min. - wskaznik temperatury wody, obrotomierz, licznik godzin pracy, wskaŹnik
paliwa, oświetlenie za pomocą reflektorÓw roboczych przód itył zamontowane na kabinie (min' 2 lampy
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przÓd i 2lampy tył), instalacja 12v 13.Blokada mechanizmu roznicowego 14.obciązniki kÓł tylnych min.

150 kg 1S.obciązniki przednie min.270 kg 16.Przystosowany do pracy zprzyczepąjednoosiową,

przyczepądwuosiową, piaskarką orazbeczkowozem 17.\A/ydajnośĆ pompy hydraulicznejod 32 l/min

18.Zaczep tylny gÓrny ido|ny (transportowy irolniczy) 19.lnstalacja pneumatyczna min jednoprzewodowa

do sterowania i podłączania przyczepy 20'Układ kierowniczy ze Wspomaganiem hydraulicznym

21.MĄ'posazenie standardowe: gaśnica, trÓjkąt ostrzegawczy, zapasowy kluczyk do stacyjki22.Lusterko

wewnętrzne i lusterka zewnętrzne 23.\Ąłcieraczki szyby przedniej itylnej 24.Ciągnik musi być

przystosowany do ruchu po drogach publicznych oraz posiadac niezbędne dokumenty do zarejestrowania

(atesty, przegląd techniczny). \A/ymagana jest mozliwośÓ rejestracji, co najmniej na dwie osoby.

Wykonawca jest zobowiązany W dniu dostawy ciągnika przekazaÓZamawiĄącemu wyciąg ze Świadectwa

homologacji albo odpis decyĄi ałalniającej pojazd z homologacji, wystawione przed dniem 22 czerwca

2013 r.lub świadectwo zgodności WE albo Świadectwo zgodnościwraz z oświadczeniem zawierającym

dane i informacje o pojeŻdzie niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe

pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia

indywidualnego WE pojazdu. 25'Wraz z dostawą ciągnika Wykonawca jest zobowiązany puekazac

Zamawiającemu: gwarancję, instrukcję obsługiw języku polskim oraz katalog częścizamiennych; ksiązkę

serwisową, dokumenty pozwalające na zarejestrowanie. 26.Min jedna lampa błyskowa (talv. kogut)

zamontowana na kabinie 27'Senłis sprawowany bezpośrednio przez Wykonawcę 28.Stacjonarny serwis

\A/ykonawcy w odległości nie większej niż 100km od siedziby ZamawiĄącego 29.Bezpłatne dostarczenie

ciągnika do siedziby ZamawiĄącego Wraz z przeszkoleniem operatora 30.Gwarancja min. 18 miesięcy lub

1400 mtg 31.Bezpłatny pierwszy idrugi przegląd gwarancyjny 32.Bezpłatne naprawy gwarancyjne w

terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia, chyba ze naprawa w w/w terminie z powodÓw

niezaleŻnych od \Ałkonawcy nie jest moŻliwa, wÓwczas \Ąkonawca jest zobowiązany pisemnie

poinformować o tym fakcie Zamawia1ącego, okreŚlając jednocześnie termin naprawy (brak przedmiotowej

informacji, oznaczać będzie ałłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej antiązanĄ z naliczaniem kar

umownych) 33.JeŻeli usterka w trakcie trwania gwarancjiWymaga naprawy w serwisie transport ciągnika

realizuje \Ąłkonawca na własny koszt. Wymagane parametry posypywarki do konserwacji izimowego

utrzymania drÓg oraz obowiązki Wykonawcy: 1.Dostosowana do pracy z oferowanym ciągnikiem

2'Ładownośc od 3500 d0 4 500 kg 3.Zawieszenie jednoosiowe 4.Szerokośc rozsypywania minimum w

zakresie od 1'8m do 2,8m 5.Minimalna wydajność instalacji hydraulicznejciągnika 32 l/min 6.Dyszel

sztywny do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika 7.Napęd taśmowy mechanizmu podającego silnik

hydrauliczny 8.Napęd tarcz adaptera rozsypującego silnik hydrauliczny 9.Układ zapewniający ciągłoŚć

posypywania orazwłączanie iwyłączanie piaskarkiw trakcie jazdy 10.Sito skrzyniładunkowej

't1'Minimum: hamulce pneumatyczne z możliwoŚcią podłączenia do ciągnika, hamulec ręczny postojowy,

światła pozycyjne, Światła stop, światła obrysowe oraz kierunkowskazy, przykrycie piaskarki (plandeka),

błotniki koł, regulowana stopka podporowa, instalacja oświetleniowa 12V, przewÓd przyłączeniowy

instalacji oŚwietleniowej 12.Piaskarka musi byÓ przystosowana do ruchu po drogach pub|icznych.
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Wykonawca jest zobowiązany w dniu dostawy piaskarki przekazac ZamawiĄącemu Wyciąg ze
świadectwa homologacjialbo odpis decyzjizwalniającejpojazd z homologacji, wystawione przed dniem22
czerwca 2013 r' lub Świadectwo zgodnościWE albo świadectwo zgodności wrazzoświadczeniem
zawierającym dane i informacje o pojeżdzie niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie
jednostkowe pojazdu, decyĄa o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo
dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu. 'l3.Prędkość max, co najmniej 30 km/h 1 .Wrazz dostawą
Wykonawca jest zobowiązany przekazac Zamawiającemu: gwarancję, instrukcję obsługi w języku polskim
oraz katalog częŚcizamiennych; ksiązkę serwisową, dokumenty pozwalające na zarejestrowanie
posypywarki' 15'Gwarancja min. 12 miesięcy 16.Bezpłatny pieruvszy idrugiprzegląd gwarancyjny
17'Bezpłatne naprawy gwarancyjne w terminie 5 dniroboczych, licząc od dnia zgłoszenia, chyba ze
naprawa w w/w terminie z powodÓw niezaleznych od \Ąłkonawcy nie jest mozliwa _ wowczas \Ąłkonawca
jest zobowiązany pisemnie poinformować o tym fakcie Zamawia1ącego, określając jednocześnie termin
naprawy (brak pzedmiotowej informacji, oznaczaĆ będzie ałłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej
a//iązanej z naliczaniem kar umownych) 1B.Jezeli usterka w trakcie trwania gwarancjiwymaga naprawy W

serwisie, transpoń posypywarki realizuje Wykonawca na własny koszt. 19'\Ą/ykonawca zobowiązany jest
dostarczyc piaskarkę do siedziby ZamawiĄącego na własny koszt Wymagane parametry beczkowozu
(wozu asenizacyjnego) oraz obowiązki Wykonawcy: 1.Dostosowany do pracy z oferowanym ciągnikiem
2'PojemnoŚc 4000 - 5000 litrÓw 3.System napełniania ioprÓzniania zbiornika pneumatyczny
(podciŚnienie/nadciŚnienie), dodatkowo oproznianie grawitacyjne 4.ogumienie 5O0/50x17 5.PrędkośĆ max,
co najmniej 30km/h 6.WydajnośĆ kompresora minimum 5 000 l/min B.Zbiornik ocynkowany 9.Tylny właz o
średnicy min' 420mm'lO.Manowakuometr 11.Zasuwa tylna 4 caleotwierana hydraulicznie - sterowana z
ciągnika 13.Błotniki 14.Zawor bezpieczeństwa 1S'Wąz ssawny 4 calez koszem ssącym o długości min.

6m 16.Wskaznik napełniania zbiornika 1B.lnstalacja hamulcowa, co najmniej jednoprzewodowa

19'Hamulec postojowy ręczny 20'Minimum: światła pozycyjne, postojowe' obrysowe oraz kierunkowskazy;
regulowana stopka podporowa, instalacja oŚwietleniow a 12Y, przewÓd przyłączeniowy instalacji

oświetleniowej 21.Wałek przekażnika mocy, jezeli beczkowozjest napędzany z WoM 22.BeczkowÓz musi
byc przystosowany do ruchu po drogach publicznych. Wykonawca jest zobowią zany w dniu dostawy
przekazac ZamawiĄącemu wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z
homologacji, wystawione przed dniem 22 czerwca 2013 r.lub świadectwo zgodności WE albo świadectwo
zgodności wrazz oŚwiadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeŹdzie niezbędne do rejestracji i

ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego

pojazdu albo Świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu 24.Wrazz dostawą Wykonawca jest

zobowiązany przekazac Zamawia1ącemu: gwarancję, instrukcję obsługi w języku polskim oraz katalog
częścizamiennych; ksiązkę serwisową, dokumenty poarualające na zarejestrowanie beczkowozu.

25'Gwarancja min. 12 miesięcy 26'Bezpłatny pienłszy i drugi przegląd gwarancyjny 27'Bezpłatne

naprawy gwarancyjne w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia, chyba Źe naprawa w w/w
terminie z powodÓw niezaleznych od \Ałkonawcy nie jest mozliwa, wówczas Wykonawca jest
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zobowiązany pisemnie poinformowac o tym fakcie ZamawiĄącego, okreŚlając jednocześnie termin

naprawy (brak przedmiotowej informacji, oznaczaÓ będzie arułokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej

zv,tiązanej z naliczaniem kar umownych) 28.Jezeli usterka w trakcie trwania gwarancjiWymaga naprawy W

senłisie transport beczkowozu realizuje \Ą/ykonawca na własny koszt. 29.VĘkonawca zobowiązany jest

dostarczyc piaskarkę do siedziby ZamawiĄącego na własny koszt Ciągnik rolniczy i osprzęt, ktÓre są

przedmiotem zamÓwienia powinny odpowiadac obowiązującym przepisom i normom, posiadaÓ certyfikaty,

atesty lub deklaracje zgodności dopuszczania do stosowania na rynku polskim. Zamawia)ący nie

przewiduje aukcji elektronicznej. ZamawiĄący nie dopuszcza składanie ofeń częściowych. ZamawiĄący

nie dopuszcza składania ofert wariantowych. ZamawiĄący nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielaniazaliczek na poczet zamowienia. Zamawia1ący nie przewiduje

udzielania zamówień uzupełniających. Ciągnik rolniczy oraz posypywarkę i beczkowóz (wÓz asenizacyjny)

nalezy dostarczyć w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy zZamawiĄącym..

l!.1.6) Wspólny Słownik 7amówień (GPV): 16'70'00'00-2,34.92.10'00-9' 34.14.45.00-3' 16.00.00.00-5.

ll.1.7) Czy dopuszcza się złożenie ofeńy częściowej: nie.

ll.1.8) Czy dopuszcza się złożenie ofeńy wariantowej: nie.

ll.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

ilr.1) wADruM

lnformacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania kaŻdy Wykonawca

zobowiązany jest wnieŚć wadium w wysokości 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięÓset złotych 00/100).

Wykonawca może wnieŚĆ wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1)

pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

z tym Że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięznym, 3) gwarancjach bankowych' 4)

gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanychprzez podmioty' o ktorych mowa w art. 6 b

ust. 5 pkt 2 ustawy zdnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu PolskiejAgencji Roaruoju PrzedsiębiorczoŚci

(Dz.U. z2007 r. Nr 42, poz. 275)' Wykonawca zobowiązany jest wnieŚć wadium przed upłrywem terminu

składania ofert. Wadium w pieniądzu naleĄ wnieść przelewem na konto ZamawiĄącego: PKo BP SA

Brodnica, nr 65 1020 5024 0000 1102 0010 0842. W przypadku wadium Wnoszonego w pieniądzu, jako

termin wniesienia wadium przy1ęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W

przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniądz, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie

wadium naleĄ dołączyc do oferty. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w S|WZ

spowoduje wykluczenie \Af konawcy na podstawie art.24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

It.zl TAL|.CZKI

FI NANSOWYI\I I TECHNICZNYM
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IlI.3) WARUNK! UDZIAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWAN|A ocENY
SPEŁNIANIA TYGH WARUNKoW

lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawartew oŚwiadczeniu

\AĄlkonawcy o spełnieniu warunków okreŚlonych w art.22 ust. 1 ustawy,

lll.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu

Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art' 22 ust. 1 ustawy,

lll.3.3) Potencjał techniczny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu

\AĄlkonawcy o spełnieniu warunkÓw okreŚlonych w art.22 ust. ,l ustawy,

llI.3.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu

\AĄlkonawcy o spełnieniu warunkÓw określonych w art.22 ust. ,l ustawy,

Ill.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu.o informacje zawarte w oświadczeniu

Wykonawcy o spełnieniu warunkÓw okreŚlonych w arl'.22 ust. 1 ustawy,

lll.4) lNFoRMAcJA o ośWIADczENlAcH LUB DoKUMENTAcH, JAKIE MAJĄ DosTARca/c
WYKoNAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIAN|A WARUNKÓW UDzAŁU W PosTĘPoWANlU
ORAZ NIEPODLEGANIAWYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

lll.4.1) W zakresie wykazania spełniania przezv,tykonawcę warunków, o których mowa w art.22

ust. 't ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy

przedłożyć:

lll-4.2| W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

o oŚwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

o aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art' 24 ust. '1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej

niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

o aktualne zaświadczenie właŚciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatkow, lub zaŚwiadczenie, ze uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w
całoŚci wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed
upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamÓwienia albo składania ofert;

o aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzĄące, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierd zenie, Że uzyskał przewidziane
prawem anvolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyĄi właściwego organu - wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

r wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na

zasoby innych podmiotÓw, ktÓre będą brały udział w realizacji części zamÓwienia, przedkłada
takŻe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie Wymaganym dla wykonawcy, określonym w
pkt 111.4.2.

lII.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeliwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:

lll'4'3'1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę Iub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamÓwienia albo składania ofert;

o nie zalega z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właŚciwego organu - wystawiony nie wcześniej niz 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamÓwienia albo składania ofert;

lll.4.4) Dokumenty dotyczące przynależnoścido tej samej grupy kapitałowej

o lista podmiotÓw nalezących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy zdnia 16 lutego
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2OO7 r. o ochronie konkurencji i konsumentÓw albo informacji o tym, że nie nalezy do grupy

kapitałowej;

lll.5) lNFoRMAcJA o DoKUMENTACH PoTWIERDZAJĄGYCH, że oreRowłNE DoSTAWY, UsŁUGl

LUB RoBoTY BUDoWLANE oDPoWIADAlĄ oKREŚLoNYM WYMAGAN|oM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają

określonym wymaganiom należy przedłoŻyć:

o inne dokumenty

Formularz ofertowy, w ktÓrym Wykonawca oświadcza, Że oferowany ciągnik i osprzęt, tj.

posypywarka i beczkowóz spełnia wymagania określone w SIWZ'

ilr.6) rNNE DOKUMENTY

lnne dokumenty niewymienione w pkt lll.4) albo w pkt lll.5)

1' oferta, ktÓrej wzor określa załącznik nr 1 do slWZ. 2. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do

udostępnienia wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osÓb zdolnych do wykonania zamÓwienia

lub zdolnoŚcifinansowych (odpowiednio)jeśli\A/ykonawca polega na czas realizacji zamÓwienia na

zasobach innych podmiotow. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest

podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy

zobowiązanie orazw jaki sposob będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. W sytuacji gdy

przedmiotem udzielenia są zasoby nierozenłalnie ał,tiązanie z podmiotem ich udzielającym, niemoŻliwe do

samodzielnego obrotu i dalszego udzielania ich bez zaangaŻowania tego podmiotu w wykonanie

zamÓwienia, taki dokument powinien zawierać wyraŹne zobowiązanie do uczestnictwa w wykonaniu

zamÓwienia. Wymagane jest, aby zobowiązanie podpisane zostało przez osoby upowaŻnione do

reprezentowania innego podmiotu. W przypadku podmiotu udostępniającego swoj potencjał, kopie

dokumentÓw, ktÓre go dotyczą, za zgodność z oryginałem poświadcza ten podmiot. 3. Wykaz częŚci

zamÓwienia powierzonych do wykonania podwykonawcom'

SEKGJA IV: PROCEDURA

M1 ) TRYB UDZELENIA ZAMOWIENIA

lV1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

rv.2) KRYTERIA OCENY OFERT

!V.2.1) Kryteria oceny ofeń: najnizsza cena.

rv.4) TNFoRMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia : www. bip. bartniczka. pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
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Bartniczka, 87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka I (pokoj nr 3).

lV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeń:

15.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Urzędu Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8,87-321Bartniczka,

sekretariat.

lV.4.5) Termin zw-ązania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)'

|V.4.16) lnformacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Nie dotyczy.

lv.4.17l- Gzy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiei oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA)' które miaĘ być przeznaczone na sfinansowanie całości lub częścizamówienia: nie
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