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Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego, tj. JHJ Sp. z o.o., Nowa Wieś 
11, 63-308 Gizałki.
2. Termin składania ofert upływa dnia 06 MARCA 2018 ROKU o GODZ. 14:00.
3. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim.
4. Otwarcie ofert nie jest jawne.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Henzler

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie 
ogłoszenia

504 – 605 – 891

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i montaż automatycznej linii produkcyjnej 
oraz dostawa i montaż pięciu silosów na materiały sypkie.
2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Oś Priorytetowa 1 „innowacyjna i 
konkurencyjna gospodarka”, Działanie 1.5. „wzmocnienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.2 „wzmocnienie konkurencyjności kluczowych 
obszarów gospodarki regionu”, współfinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: pleszewski Miejscowość: Nowa Wieś 11, 63-308 
Gizałki 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności spółki JHJ Sp. 
z o.o.
Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wdrożenie do produkcji i sprzedaży nowych 
oraz ulepszonych produktów opracowanych w ramach prac B+R.
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Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i montaż automatycznej linii produkcyjnej 
oraz dostawa i montaż pięciu silosów na materiały sypkie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
3. Zamówienie zostało podzielone na 2 części, tj.:
3.1. Część nr 1 – dostawa i montaż automatycznej linii produkcyjnej;
3.2. Część nr 2 – dostawa i montaż pięciu silosów na materiały sypkie.
4. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części zamówienia. 
5. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2.1, 2.2 oraz 7 
do Warunków Zamówienia.
6. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Oś Priorytetowa 1 „innowacyjna i 
konkurencyjna gospodarka”, Działanie 1.5. „wzmocnienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.2 „wzmocnienie konkurencyjności kluczowych 
obszarów gospodarki regionu”, współfinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.
7. Przedmiot Zamówienia powinien być fabrycznie nowy, z datą produkcji co najmniej 
z 2018 roku.
8. Zaoferowany Przedmiot Zamówienia musi być gotowy do pracy bez żadnych 
dodatkowych zakupów i inwestycji.
9. Przedmiot Zamówienia zostanie dostarczony i zamontowany na koszt, ryzyko i 
transportem Wykonawcy wraz z dokumentacją w języku polskim, warunkami 
gwarancji i kartą gwarancyjną. 
10. Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, z aktualnie 
obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami BHP i Ppoż, 
normami i posiadana wiedzą. 
11. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, itp. – stanowią 
wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący 
Przedmiotu Zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na 
specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, 
urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie, dopuszcza się stosowanie 
materiałów, urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, 
urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich 
pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o 
nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i 
walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi 
materiałami, urządzeniami. [...]
12. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków do wpisania, szczegółowe informacje na 
temat przedmiotu zamówienia zostały określone w Rozdziale III Warunków 
Zamówienia.
13. Z uwagi na wielkość załącznika, w szczególności dokumentację techniczną 
stanowiącą załącznik nr 7 do Warunków Zamówienia, a tym samym niemożliwością jej 
zamieszczenia w Bazie Konkurencyjności, plik ten został zamieszczony na stronie 
internetowej Zamawiającego: http://www.jhj.pl/pl/przetargi

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

44613110-4 Silosy
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Harmonogram realizacji zamówienia

1. Część nr 1 – dostawa i montaż automatycznej linii produkcyjnej: Do 30 listopada 
2018 roku.
2. Część nr 2 – dostawa i montaż pięciu silosów na materiały sypkie: Do 150 dni 
kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy.

Załączniki

Warunki Zamówienia_silosy i linia produkcyjna

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień 

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod 
rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zawartej umowy w następujących 
okolicznościach:
1) w przypadku zmiany: nazwy, adresu, statusu firmy;
2) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez 
wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć;
3) wystąpi zmiana przepisów prawa istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy, 
mająca wpływ na zakres lub termin wykonania Przedmiotu Umowy – zmianie może 
ulec termin realizacji Umowy;
4) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające lub 
znacznie utrudniające realizację Przedmiotu Umowy i mające wpływ na terminowe 
wykonanie Umowy – zmianie może ulec termin realizacji Umowy;
5) wystąpią nieprzewidziane warunki fizyczne, uniemożliwiające lub wpływające 
istotnie na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy – zmianie może ulec termin 
realizacji Umowy; 
6) zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy 
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy – 
zmianie może ulec termin realizacji Umowy.
3. Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem 
okoliczności, których wystąpienia Zamawiający ani Wykonawca nie przewidywali w 
chwili zawierania Umowy. Wskazane powyżej okoliczności nie mogą być wywołane ani 
przez Zamawiającego ani przez Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą 
wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w 
szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą Zamawiającemu bądź Wykonawcy lub 
niemożność osiągnięcia celu Umowy. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w 
szczególności do wystąpienia zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, 
kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, powszechnej niedostępności 
surowców, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i 
zamiennych na realizację Przedmiotu Umowy.
4. W powyższej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca, mając na uwadze poszanowanie 
wzajemnych interesów, zasady równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i 
przede wszystkim zgodny zamiar wykonania Przedmiotu Umowy, określą w 
niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i 
obowiązki.
5. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość 
zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron 
ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia 
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, 
obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie Przedmiotu 
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Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne 
zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące 
nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się 
poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności 
świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, 
określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w Rozdziale V ust. 1 Warunków Zamówienia, Zamawiający żąda 
przedłożenia:
1.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, oświadczenia i 
dokumenty wymienione w ust. 1 składane są wspólnie dla wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia Publicznego.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
Zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale XVII ust. 1 
Warunków Zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
3.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
3.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 
o Rozdział XVII ust. 1 pkt 1.1. Warunków Zamówienia, wystawionego nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 
ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się 
także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu.
7. Szczegółowy wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie Zamówienia 
określają Warunki Zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających
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Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą – dla każdej z części – na podstawie 
następujących kryteriów:
A. CZĘŚĆ NR 1 – DOSTAWA I MONTAŻ AUTOMATYCZNEJ LINII PRODUKCYJNEJ
1.1. Cena – 90 %
1.2. Termin gwarancji i rękojmi za wady na dostarczony i zamontowany przedmiot 
zamówienia – 10 %
B. CZĘŚĆ NR 2 – DOSTAWA I MONTAŻ PIĘCIU SILOSÓW NA MATERIAŁY SYPKIE
1.1. Cena – 90 %
1.2. Termin gwarancji i rękojmi za wady części stalowej (tj. silosów oraz konstrukcji 
nośnej) – 10 %
2. Szczegółowe informacje na temat sposobu przyznawania punktacji określa 
Rozdział XII Warunków Zamówienia.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1.1. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
1.2. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
1.3. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
1.4. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;
1.5. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 
1.6. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
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lub przestępstwa skarbowego;
1.7. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
1.8. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o Zamówienia 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary;
1.9. Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) – przez 
okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
1.10. Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, 
spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, 
partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu 
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 
art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
1.11. Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.11.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
1.11.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 
przepisów prawa,
1.11.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika;
1.11.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z 
Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub 
organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia [...]
2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków do wpisania, szczegółowe informacje na 
temat wykluczenia Wykonawców zostały określone w Rozdziale XVII Warunków 
Zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JHJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

63-308 Nowa Wieś
wielkopolskie , pleszewski
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Numer telefonu

48 62 741 92 94

Fax

48 62 741 93 28

NIP

6222429617

Tytuł projektu

Uruchomienie produkcji innowacyjnych produktów w oparciu o żywe kultury 
mikroorganizmów oraz ulepszonego preparatu higienizującego poprzez wdrożenie w 
JHJ sp. z o. o. w Nowej Wsi k/ Gizałek wyników prac B+R

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0250/15-00

Liczba wyświetleń: 4

Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

pn. - pt. 8.15-16.15

tel.: 22 273 70 00

Wsparcie techniczne:

konkurencyjnosc@mr.gov.pl

tel.: 22 693 54 27

Regulamin 

O Bazie Konkurencyjności 

Polityka prywatności 

Dostępna strona 

Jak znaleźć ogłoszenie 

Jak dodać ogłoszenie 

Kontakt 

Mapa strony 

FAQ 
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