
 

 

ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI, PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY ODRZECHOWA SP. Z O.O. 

 

o g ł a s z a :               

przetarg 

 n i e o  g  r  a  n  i  c  z  o  n  y 

na: 

Dostawa przenośnych boksów dla koni w ramach przygotowania ścieżek huculskich w 

Rudawce Rymanowskiej i Odrzechowej dla potrzeb szkoleń i prób dzielności koni w ramach 

projektu pn.: 

„Utworzenie Polsko – Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” 

 

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych - Numer ogłoszenia 260424- 2013; 

data zamieszczenia: 04.07.2013 r.. 

Zamówienie o wartości poniżej 130 000 euro. 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

 

1.Zamawiający: 

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa sp. z o.o., Odrzechowa 1, 38530 

Zarszyn, woj. podkarpackie, 

tel.: 13 467 11 72, faks: 13 467 15 15. 

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzechowa.izoo.kraków.pl 

 

Przedmiot zamówienia: 

Dostawa 20 szt. przenośnych boksów dla koni w ramach przygotowania ścieżek huculskich w 

Rudawce Rymanowskiej i Odrzechowej dla potrzeb szkoleń i prób dzielności koni w ramach 

projektu pn.: 

„Utworzenie Polsko – Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” 

 

1.1.Rodzaj zamówienia: dostawa 

 

1.2.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Dostawa 20 szt boksów zewnętrznych przenośnych tzw. mobilnych dla koni o wymiarach 

3,0mx4,0m i wysokości 2,1m. Każdy boks lub para albo zespół boksów winien być zadaszony  

plandekę mocowaną do przęseł dachu za pomocą poprzeczek. Dostawa i montaż w 

miejscowości Rudawka Rymanowska, woj. Podkarpackie. 
1.3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 
     Załącznik nr 2 Szczegółowe  warunki umowy . 

 



1.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt. 5 Ustawy Pzp, 

2.Zamawiający  nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt. 6 Ustawy Pzp.. 

 

4.1  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 

 28 100000-3 Konstrukcyjne wyroby metalowe      

     

 28111100- 4  Budynki modułowe i przenośne  
  

Uwaga: 

Jeżeli opisano przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to ma to na celu 

jedynie określenie cech technicznych czy właściwości określonych tam materiałów jakie należy zastosować dla 

wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w takich przypadkach materiałów 

równoważnych na podstawie art. 29 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 

z 2004r. poz. 177 z późn. zm.).  
 

5.   Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 

6. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 

 

7. Termin wykonania zamówienia:      do  20.08.2013 r.          

 

8.  Wadium:  - nie występuje 

 

9. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

10.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych  warunków: 

  

10.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Złożenie oświadczenia o braku 

podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie oraz 

dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia 

Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Udokumentowanie w ciągu 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie: zrealizowanych minimum 2 zamówień - dostaw boksów dla koni, za 

podobne realizacje uznane zostaną tylko te, których wartość dostarczanego przedmiotu zamówienia 

dla każdego ze zrealizowanych zamówień będzie nie mniejsza niż wartość składanej oferty w 

przedmiotowym postępowaniu. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie, które 

Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia 

Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Złożenie oświadczenia o braku 

podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie, które 

Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia O udzielenie 

zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Złożenie oświadczenia o braku 

podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie, które 

Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Posiadanie opłaconej polisy,  a w 

przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia. 

10.2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 

celu  potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 

wykluczeniu  na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 

 

10.2.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy p.z.p., oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

należy przedłożyć: 

 

1.wykaz dostaw i usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających czy roboty te zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazujący czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone; 

2.opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. 

 

10.2.2.  Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy p.z.p., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 

2b ustawy p.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w pkt 10.4.3.. 

 

10.2.2.1. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 

ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w 

art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji  banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 

10.2.3.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy 

p.z.p., należy przedłożyć: 

 

1.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

2.aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 



udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób 

fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

3.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

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

albo składania ofert; 

4.aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

5.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo  składania ofert 

6.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

 

10.2.3.1.   Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy p.z.p., mają miejsce 

zamieszkania  poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu 

do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca 

zamieszkania  dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 

5-8 ustawy p.z.p., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo  składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie 

wydaje się  takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

 

10.2.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.4.3.  przedkłada: 

 

10.4.4.1. pkt. 10.4.3. poz. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 

a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

b)nie zalega z uiszczaniem 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 - wystawiony nie wcześniej niż 

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

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

 o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 

10.4.4.2.pkt. 10.4.3. poz. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 

dotyczą, w zakresie określonym        w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy p.z.p.. 

 

10.5.  Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców,    u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:    

  nie.    

11.  Kryteria oceny ofert:    - najniższa cena. 

 

12. Nie przewiduje się przeprowadzenia aukcji elektronicznej.     

  

13. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 

14.   Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

15.  Zmiana umowy: 

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:    - nie 
 

16.   Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  http://odrzechowa.izoo.krakow.pl. 

 

17.  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Zakładzie 

Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o., Odrzechowa 1, 38-530 

Zarszyn – Sekretariat Zakładu – w godz. 7
00

 - 15
00

 -  po uprzednim zamówieniu za 

zaliczeniem pocztowym (na koszt Wykonawcy). 

- tel. kontaktowy:   (13) 467-11-72 

 - tel. komórkowy:  (+48) 601 515 108 

   

18.   Ofertę do udziału w przetargu należy złożyć w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu 

Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o., Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn – Sekretariat 

Zakładu - najpóźniej do godz. 14
00

,  dnia  15.07.2013 r. 

 

19.  Termin związania z ofertą wynosi 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 

 

20.Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 15.07.2013 r. o godz. 14
15

  w sekretariacie 

zakładu 
 

21.  Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

 nieprzyznania  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi  środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym  Handlu  (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia:  - tak.  

   

Odrzechowa, 04.07. 2013 r.                                              Prezes Zarządu 



                           dr Władysław Brejta 

 


