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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141096-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kłaj: Maszyny rolnicze
2022/S 055-141096

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin -Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny 
Grodkowice
Krajowy numer identyfikacyjny: 5290007029
Adres pocztowy: zd.grodkowice@zdgrodkowice.pl
Miejscowość: Kłaj
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-015
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Rojowski
E-mail: zd.grodkowice@zdgrodkowice.pl 
Tel.:  +48 600178193
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zdgrodkowice.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.zdgrodkowice.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.zdgrodkowice.pl/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/FormsRedirect
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Zamawiający publiczny - inny zamawiający Instytut Badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność rolnicza

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup wraz z dostawą kombajnu zbożowego do Zakładu Doświadczalnego w Grodkowicach
Numer referencyjny: 1/ZDG/2022

II.1.2) Główny kod CPV
16000000 Maszyny rolnicze
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Kombajn zbożowy
Spełniający parametry: kombajn nowy lub używany (w pełni sprawny, nie starszy niż 5 lat), przebieg silnika – 
max 500 mtg, moc – minimum 375 KM, zbiornik ziarna o pojemności minimum 10 000 l, wysokość wyładunkowa 
ziarna min. 4.9m, prędkość wyładunkowa min. 110l/s, układ omłotowy wielobębnowy z bębnem głównym 
o średnicy minimum 750 mm, minimum 6 wytrząsaczy słomy o powierzchni min. 5.5m2, sita żaluzjowe o 
min. powierzchni 6.5m2 sterowane elektronicznie z kabiny operatora, przyrząd tnący o szerokości 7-8 m 
wyposażony w nagarniacz napędzany hydraulicznie, synchronizowany do prędkości jazdy, hydrauliczny rewers 
przyrządu żniwnego, stół do zbioru rzepaku z 2 kosami napędzanymi hydraulicznie, wózek do hedera, 3 kamery 
– z tyłu kombajnu, na zaczep i na rurze wysypowej, 14) Komfortowa kabina, amortyzowany fotel operatora, 
oświetlenie drogowe robocze, rozdrabniacz słomy, rozrzutniki plew napędzane hydraulicznie, adapter do zbioru 
kukurydzy – 8 rzędowy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin -Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Grodkowice, 
Grodkowice 1, 32-015 Kłaj

II.2.4) Opis zamówienia:
Kombajn zbożowy- 1 szt.
Spełniający parametry: kombajn nowy lub używany (w pełni sprawny, nie starszy niż 5 lat), przebieg silnika – 
max 500 mtg, moc – minimum 375 KM, zbiornik ziarna o pojemności minimum 10 000 l, wysokość wyładunkowa 
ziarna min. 4.9m, prędkość wyładunkowa min. 110l/s, układ omłotowy wielobębnowy z bębnem głównym 
o średnicy minimum 750 mm, minimum 6 wytrząsaczy słomy o powierzchni min. 5.5m2, sita żaluzjowe o 
min. powierzchni 6.5m2 sterowane elektronicznie z kabiny operatora, przyrząd tnący o szerokości 7-8 m 
wyposażony w nagarniacz napędzany hydraulicznie, synchronizowany do prędkości jazdy, hydrauliczny rewers 
przyrządu żniwnego, stół do zbioru rzepaku z 2 kosami napędzanymi hydraulicznie, wózek do hedera, 3 kamery 
– z tyłu kombajnu, na zaczep i na rurze wysypowej, 14) Komfortowa kabina, amortyzowany fotel operatora, 
oświetlenie drogowe robocze, rozdrabniacz słomy, rozrzutniki plew napędzane hydraulicznie, adapter do zbioru 
kukurydzy – 8 rzędowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas dostawy przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku uzyskania finansowania dla przedmiotu zamówienia 
postępowanie zostanie unieważnione, w odniesieniu do art. 257 pzp. Przepis ten określa, że jeśli zamawiający 
nie pozyska dofinansowania na realizację zamówienia ze środków publicznych, to będzie uprawniony do 
unieważnienia postępowania. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia.

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:
zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
zamawiający uzna warunek za spełniony
w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że dokonał należycie, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: dostawy min. jednego kombajnu (nowy lub/i używany) o 
wartości min. 550 000,00 zł brutto;
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie Załącznika nr 4 do SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zamawiający określił w załączniku nr 9, który stanowi projekt umowy

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/04/2022
Czas lokalny: 11:00

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
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/06/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/04/2022
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Ofertę, wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem 
strony miniPortal pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl na adres skrzynki ePUAP - /IHARZDG/domyslna Po 
upływie wyznaczonego terminu, oferty zostaną odszyfrowane.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Procedura otwarcia nie jest jawna.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający skorzysta z art. 139 ust. 1 Pzp, czyli najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona 
kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa będąca przedmiotem niniejszego postępowania, odpowiada 
wymaganiom określonym przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający wymaga 
przedłożenia załącznika nr 8.
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą przesłanki wykluczenia 
wskazane w art. 108 ust. 1 Pzp (przesłanki obligatoryjne).
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, składa dokumenty określone 
szczegółowo w SWZ.
Do oferty wykonawca składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), wypełniając go w sposób 
wskazany w rozdziale VII SWZ.
Informacje o sposobie i środkach komunikacji, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z 
wykonawcami, zostały opisane w rozdziale VIII SWZ.
Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały opisane w SWZ.
Zamawiający informuje, że opis kryteriów i ich wag oraz sposób oceny ofert został przedstawiony w rozdziale 
XIV SWZ.
Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian treści umowy. Szczegółowe informacje w tym zakresie 
zostały określone w projekcie umowy.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z https://miniportal.uzp.gov.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na 
stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków: https://miniportal.uzp.gov.pl
Szczegółowe informacje w zakresie prowadzonego postępowania znajdują się na stronie prowadzonego 
postępowania.
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
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terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/03/2022
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