
  

Goniądz: Dostawa dwóch kompletów fabrycznie nowych kosiarek 
jednoosiowych z napędem mechanicznym 

Numer ogłoszenia: 346630 - 2009; data zamieszczenia: 06.10.2009 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy , Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. 

podlaskie, tel. 0-85 738 0620, faks 0-85 738 30 21. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.biebrza.org.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa dwóch kompletów fabrycznie nowych 

kosiarek jednoosiowych z napędem mechanicznym. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa dwóch kompletów fabrycznie nowych kosiarek jednoosiowych z napędem mechanicznym do 

wykaszania turzyc w terenie podmokłym i bagiennym. 1.Kosiarki powinny posiadać następujące parametry 

podstawowe: silnik o mocy minimum 11 KM, napęd: 3/3 lub 4/3 (biegi przód/tył), blokada mechanizmów 

różnicowych, niezależny napęd (Wałek Odbioru Mocy), przedni WOM (minimum), przeniesienie napędu z 

obu kół na jedno bez konieczności użycia hamulca, szerokość maszyny oś + koła nie mniejsza niż 120 cm, 

waga ciągnika minimum 200 kg, maksimum 230 kg, kosiarka do koszenia turzycy i jednorocznego nalotu 

krzewów i drzew o szerokości pracy minimum 160 cm, potrójne koła 5,00 x 10 do pracy w podmokłym 

terenie, waga ciągnika z kosiarką oraz potrójnymi kołami minimum 280 kg, maksymalnie 320 kg, 

regulowany trzon kierownicy, dopuszczalna minimalna wysokość koszenia od powierzchni gruntu - 15cm, 

maksymalna - 20 cm 2.Gwarancja dla urządzeń minimum 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 

3.Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zapewniony przez wykonawcę w autoryzowanej stacji obsługi 

oferowanej marki. 4.Wykonawca zobowiąże się do bezpłatnego przeszkolenia pracowników 

Zamawiającego- operatorów kosiarek (2 osoby na każde urządzenie)-szkolenie jednodniowe. 5. Dostawa 

kosiarek do siedziby Zamawiającego: Osowiec-Twierdza 8 19-110 Goniądz. 



II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.31.00.00-1. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.11.2009. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy: 1. Spełniają 

warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy, 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.  

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia 

wymaganych przez Zamawiającego warunków, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty 

następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. Aktualnych zaświadczeń właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, 

że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ustawy 

(Załącznik nr 2 do SIWZ); 4. Zaakceptowany wzór umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ); 5. Wypełniony 

formularz oferty i załącznik do oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ). 6. Oświadczenie o nie wykluczeniu z 

postępowania art. 24 ustawy (Załącznik nr 3do SIWZ). VI-a Wykonawcy zagraniczni 1. Jeżeli 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których jest mowa w pkt. VI ppk.1-2; 1) Składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto 



jej likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2 Dokumenty, których jest mowa w 

dziale VI-a 1 pkt.1 ppkt1 lit. a i c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert. Dokument, o którym mowa w dziale VI-a pkt.1 ppkt.1 lit. b powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, których 

jest mowa w dziale VI-a pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiedniego kraju, z którego wykonawca pochodzi lub kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis w dziale VI-a pkt 2 stosuje się odpowiednio.. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.biebrza.org.pl. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biebrzański Park 

Narodowy Osowiec Twierdza 8 19-110 Goniądz. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2009 

godzina 10:00, miejsce: Biebrzański Park Narodowy Osowiec Twierdza 8 19-110 Goniądz pokój nr 14 

(sekretariat). 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: nie dotyczy. 

 


