
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA NA: 

System pozyskiwania mleka w oborze na fermie krów w Pępowie 

(karuzela na 60 stanowisk wraz z pełnym wyposażeniem) 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

Prawo zamówień publicznych 

ZAMAWIAJĄCY: 

Stadnina Koni Pępowo” Sp. z  o.o. 

z siedzibą w Gogolewie 

Gogolewo 71, 63-840 Krobia 

e-mail: stadnina@stadninapepowo.com 



I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Stadnina Koni „Pępowo” Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolewie 

Gogolewo 71  63-840 Krobia   tel. 65 571 25 42/43 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA. 

Przetarg nieograniczony – nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 

29 stycznia 2004 roku. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zadania jest budowa systemu pozyskiwania mleka dla 1200 krów na nowej 

fermie krów w Pępowie, w którego skład wchodzą następujące elementy: 

• Karuzelę bok w bok 60 stanowisk z wyposażeniem  

• Schładzalniki do mleka 2 x 25 tys.l z  systemem odzysku ciepła  

• Wyposażenie poczekalni  

• System wykrywania rui dla 200 szt. jałówek  

• Wyposażenie obory 598 stanowisk 

• Wyposażenie izolatki  

• Wykonania  przyłączy: elektrycznego, wodnego i informatycznego 

2. Szczegółowy zakres zadania inwestycyjnego z podziałem na poszczególne elementy   

 określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ  

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I GWARANCJE. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wraz z rozruchem technologicznym  

- do 20.10.2017r.  

Zakończenie montażu karuzeli do 30.09.2017r.  

Gwarancja na platformę min.– 60 miesięcy. 

Gwarancja na wyposażenie min.– 24 miesiące.  

Gwarancja na elementy wygrodzenia , poidła  min.– 36 miesięcy. 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 

1. O zlecenie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 



1) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia.  

2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

3) Wskażą w odpowiednim oświadczeniu i udokumentują (referencjami) wykonanie  na 

terytorium Polski minimum: trzech karuzel nie mniejszych niż na 20 stanowisk każda 

lub mniejszą ilość karuzel o łącznej ilości stanowisk nie mniejszej niż 80. 

4) W ostatnich trzech latach osiągnęli obrót nie mniejszy niż 10.000.000 zł. 

5) Dysponują serwisem umożliwiającym sprawną i szybką naprawę gwarancyjną i 

pogwarancyjną. 

2. Ocena spełnienia warunków określonych powyżej nastąpi na podstawie dokumentów 

wymienionych w pkt. VI, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie któregokolwiek 

z tych wymagań spowoduje wykluczenie oferenta z przetargu. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez kilku wykonawców 

przynajmniej jeden z nich musi spełnić warunki określone w ust.1. 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU. 

1. Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

a) wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, 

b) oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3  do SIWZ, 

c) wykaz prac zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ – wraz z referencjami 

potwierdzającymi wykonanie tych prac  (nie dopuszcza się referencji użyczonych). 

d) harmonogram rzeczowo-finansowy według wzoru określonego w załączniku nr 5 do 

SIWZ i zgodny z wymogami określonymi załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

2. Do oferty należy załączyć również: 

- dokument określający osobę lub osoby upoważnione do działania w imieniu oferenta ( np. 

wyciąg z KRS lub CEIDG), 

- pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z 

załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo musi być dołączone w formie oryginału. 



VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 

TAKŻE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie lub droga elektroniczną na adres email: 

stadnina@stadninapepowo.com do dnia 23.02.2017r. do godz.15.00. 

2. Do udzielenia szczegółowych informacji upoważniony jest – Zastępca Dyrektora Leszek 

Plewa (tel. 65 571 25 42, 65 571 25 43)  

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Termin związania ofertą - 30 dni.  

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

IX.  OPIS SPOSOBU PRZYGOWANIA OFERTY. 

1. Wykonawcy składają ofertę zgodną z SIWZ. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż 

jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone. Ofertę należy przygotować 

w języku polskim, w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały. 

3. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na 

pierwszej stronie oferty.  

4. Kartki powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację. 

5. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być 

parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 

6. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna posiadać oznaczenia: 

Oferta na: 
System pozyskiwania mleka na fermie krów w Pępowie 

Koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

7. Wszystkie dokumenty i oświadczenia, złożone wraz z ofertą, winny być podpisane lub 

poświadczone przez osoby uprawione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie, zgodnie z 

aktem rejestracyjnym lub dołączonym upoważnieniem. 



8. Zamawiający może w każdym czasie przed terminem określonym w pkt VII ust.1 

zmodyfikować treść SIWZ i umowy. 

9. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWIERANIA OFERT. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Stadnina Koni „Pępowo” Sp. z o.o z 

siedzibą w Gogolewie, Gogolewo 71, 63-840 Krobia – w sekretariacie do dnia 28.02.2017 r. 

do godz. 1200. Możliwe jest wysłanie oferty pocztą, lecz w tej sytuacji dla zachowania 

terminu decydujący jest moment dotarcia przesyłki do Zamawiającego. 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.02.2016 r. o godz. 1300 w siedzibie Zamawiającego. 

3. Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia ofert bez udziału Wykonawców. 

4. Wybór Wykonawcy nastąpi najpóźniej w terminie 21 dni od daty otwarcia ofert. 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i powinna uwzględniać wskaźniki inflacji oraz 

wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

przedmiaru, zrealizowania zadania. 

2. Na cenę ofertową składać się winny wartości będące wynikiem szczegółowej wnikliwej 

analizy, dokonanej w oparciu o SIWZ, opis przedmiotu zamówienia i dokonanej wizji 

lokalnej.  

3. Cena ofertowa powinna również uwzględniać ilość i jakość materiałów. 

4. Oferta powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERTY. 

1. Podstawowymi kryteriami przy wyborze oferty będą: 

a) zaoferowana cena i warunki płatności. 

b) posiadane przez wykonawcę doświadczenie w wykonywaniu podobnych inwestycji, 

c) posiadane informacje o sytuacji finansowej wykonawcy.  

2. Zamawiający przy wyborze oferty zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków 

ofertowych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania 

przyczyny. 



XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY. 

1. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę nie później niż przed upływem terminu 

związania ofertą. 

2. Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, 

jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem 

terminu związania z ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach 

określonych w złożonej ofercie. 

XIV. POSTANOWIENIE KOŃCOWE. 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

XV. ZAŁĄCZNIKI. 

1. załącznik nr.1  - szczegółowy zakres zamówienia 

2. załącznik nr. 2  -formularz ofertowy 

3. załącznik nr. 3 – formularz oświadczenia 

4. załącznik nr. 4 – wykaz zrealizowanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat 

5. załącznik nr. 5 - harmonogram rzeczowo-finansowy 

6. załącznik nr 6 - wzór umowy 

                                                                            


