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1. Definicje 

Oferta dokument sporządzony w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, podpisany zgodnie z zasadami 

reprezentacji Wykonawcy, złożony w odpowiedzi  

na przekazaną przez Zamawiającego SIWZ; 

Postępowanie niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych; 

SIWZ  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

Umowa Umowa w sprawie zamówienia, którą Zamawiający 

planuje zawrzeć z wybranym Wykonawcą;  

Ustawa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.); 

Wybrany Wykonawca Wykonawca, którego Oferta została wybrana, jako 

najkorzystniejsza; 

Zamawiający Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN; 

Zamówienie Zamówienie publiczne na dostawę nawozów 

mineralnych, nr sprawy:   DAZ-24 01/2/17, 

 

Załącznik dokument, tak nazwany w SIWZ, stanowiący  

jej integralną część. 
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2. Język Postępowania  

2.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2.2. Wszelkie oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski 

muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi za zgodność 

przez Wykonawcę. 

 

3. Dane Zamawiającego 

Nazwa:  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN 

Adres Siedziby Zamawiającego:  Jastrzębiec, ul. Postępu 36A  

05 – 552 Magdalenka 

adres poczty elektronicznej:   sekretariat@ighz.pl 

faks:       +48 22 756 16 99 

 

4. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony do kontaktów z Wykonawcami 

Zamawiający upoważnił do kontaktów z Wykonawcami następującą osobę:  

Aleksandrę Lankiewicz-Klimek   

adres:    Jastrzębiec, ul. Postępu 36A  

05-552 Magdalenka, Polska 

Tel.                                         0 22 736 70 09 

faks:    022 736 70 21 

adres poczty elektronicznej: a.klimek@ighz.pl 

 

5.  Tryb udzielania Zamówienia i informacje o miejscu zamieszczenia ogłoszenia 

5.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy w trybie przetargu 

nieograniczonego, o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 

5.2. Ogłoszenie o Zamówieniu zostało opublikowane: 

a. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ………….. w dniu 

………...2017r.; 

b. na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: ………...2017r. ., pod adresem: 

http://www.ighz.edu.pl; 

c. na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu  …………..2017r. ; 

 

6. Komunikowanie się Zamawiającego z Wykonawcami w trakcie prowadzenia 

Postępowania 

mailto:a.klimek@ighz.pl
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6.1. W postępowaniu o udzielenie Zamówienia Zamawiający i Wykonawcy mogą 

przekazywać oświadczenia i dokumenty, w tym: wnioski, zawiadomienia, informacje, 

pytania i odpowiedzi w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną  

(z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.2 poniżej). 

6.2. Forma pisemna pod rygorem nieważności wymagana jest dla niżej wymienionych 

czynności, dla których Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się faksem  

lub drogą elektroniczną: 

-  złożenie Oferty; 

-  zmiana Oferty;  

-  powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty; 

- uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy,  

na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 Ustawy; 

- oświadczenia i dokumenty dotyczące braku podstaw do wykluczenia  

z Postępowania, 

6.3. Zamawiający, jeżeli otrzyma od Wykonawcy prośbę o potwierdzenie doręczenia 

oświadczenia lub dokumentu przekazanego faksem lub drogą elektroniczną, 

niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania korespondencji odpowiednio faksem 

lub pocztą elektroniczną. 

6.4. Wykonawca, jeżeli otrzyma od Zamawiającego oświadczenie lub dokument faksem 

lub pocztą elektroniczną, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania tej 

korespondencji odpowiednio faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku wysłania 

oświadczenia lub dokumentu faksem lub drogą elektroniczną Zamawiający nie będzie 

przekazywał ich w formie pisemnej. 

6.5. Wszelkie dokumenty i oświadczenia, w tym: wnioski, zawiadomienia, informacje, 

pytania i odpowiedzi, powinny być kierowane na adres osób uprawnionych  

do kontaktów z Wykonawcami na wskazany w SIWZ numer faksu lub adres poczty 

elektronicznej. 

6.6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty 

elektronicznej lub nr faksu, podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone  

w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

6.7.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później  

niż na 2 (dwa) dni przed upływem terminu składania Ofert – pod warunkiem,  

że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania Ofert. 
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6.8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt 6.7. powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

6.9. Przedłużenie terminu składania Ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 6.7. powyżej. 

6.10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli 

SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.  

6.11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

Ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający 

niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli 

SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

6.12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o Zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  

w Ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania Ofert, o czym poinformuje 

Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie 

internetowej, o której mowa w pkt 5.2. lit. b  SIWZ. 

6.13. Zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o Zamówieniu może nastąpić także  

w przypadkach opisanych w art. 38 ust. 4 i 4a Ustawy. 

6.14.  W przypadku wniesienia odwołania wobec treści SIWZ, Zamawiający może 

przedłużyć termin składania Ofert. 

6.15. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na zapytania zgłaszane telefonicznie. 

6.16. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

  

7. Informacje o formie składanych dokumentów 

7.1.  Wszelkie oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę w Postępowaniu,  

w tym Oferta, muszą być podpisane w imieniu Wykonawcy przez osobę uprawnioną 

do reprezentowania lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie  

z informacją zawartą w odpisie z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzającą prawo do reprezentowania 

Wykonawcy albo zgodnie z pełnomocnictwem wraz z odpisem z właściwego  

dla Wykonawcy rejestru).  

7.2. W przypadku dokonywania czynności przez pełnomocnika Wykonawcy, przy pierwszej 

czynności powinien on przedstawić Zamawiającemu pełnomocnictwo określające jego 

zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Składane 
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pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 

Nie dopuszcza się potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictwa 

przez pełnomocnika, któremu zostało ono udzielone. 

7.3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie Zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy (lider Konsorcjum).  

7.4. Wyżej wymienione oświadczenia i dokumenty, powinny zostać podpisane czytelnie,  

tj. w sposób umożliwiający ustalenie imienia i nazwiska osoby składającej podpis. 

 

8. Termin wykonania Zamówienia 

Zamówienie będzie zrealizowane: do dnia 28.02.2017r.  

 

9. Informacja o możliwości składania ofert częściowych, wariantowych, zawarcia 

umowy ramowej oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej 

9.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

Zamawiający będzie dokonywał oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.  

Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę. W przypadku złożenia przez 

Wykonawcę dwóch lub więcej Ofert Zamawiający odrzuci wszystkie Oferty 

Wykonawcy. 

9.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia Oferty wariantowej, tzn. Oferty 

przewidującej odmienny sposób wykonania Zamówienia niż określony w SIWZ. 

9.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

9.4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

10. Opis przedmiotu Zamówienia 

10.1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa nawozów mineralnych   

dla  Zakładu Doświadczalnego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. 

Miejsce dostawy – IGHZ PAN, ul. Postępu 36A, 05-556 Magdalenka 

10.2. Zamówienie jest podzielone na  6 części zwanych pakietami: 

przedmiotem Zamówienia jest dostawa  nawozów mineralnych, zgodnie ze 

specyfikacją i wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczególności w opisie 

przedmiotu zamówienia – Załącznik numer 1 do SIWZ. 

10.3. Wspólny Słownik Zamówień - Kod CPV:  

24410000-1 nawozy azotowe  

24440000-0  różne nawozy 

10.4. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia został zawarty  

w  Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.  
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10.5. Ponadto opis przedmiotu Zamówienia określa wzór Umowy, stanowiący Załącznik 

numer 6 do SIWZ;  

10.6. Wskazane przez Zamawiającego w SIWZ marki lub nazwy handlowej określa klasę 

produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu a nie 

wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo 

lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu 

zamówienia. 

10.7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy 

rozumieć produktu o właściwościach nie gorszych niż podane w załączniku nr 1 do 

SIWZ określonych dla każdego zadania. Wykonawca w celu potwierdzenia jakości 

produktów równoważnych załączy do oferty stosowne dokumenty (specyfikację 

jakościową, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy lub inne równoważne 

dokumenty), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż 

oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach 

jakościowych. Wszelkie ryzyko, w tym koszty ewentualnych ekspertyz związane z 

udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest 

zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. 

10.8. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców do realizacji przedmiotu Zamówienia. 

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu Oferty 

części Zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom.  

10.9. Zamówienia uzupełniające: 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy. 

11. Warunki udziału w Postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  

spełniania tych warunków 

 

11.1. W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki   

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 

warunku  

 2)  sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 

warunku  
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 3)  zdolności technicznych lub zawodowych  

 Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, że wykonał  

w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie/zamówienia 

polegające na dostawie przedmiotu zamówienia tego samego rodzaju  

(tj. nawozów mineralnych) do łącznej wartości brutto nie niższej niż wskazana 

poniżej – dla danej części tj.   

Nr pakietu  Kwota brutto PLN  

1. 70 000,00 

2. 93 000,00 

3. 15 500,00 

4. 6 500,00 

5. 17 000,00 

6. 60 000,00 

Razem 262 000,00 

 

 Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Zamawiający wymaga 

załączenia dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane 

należycie ( zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ ( „Wykaz dostaw”).  

W przypadku oferowania większej ilości pakietów niż 1, należy zsumować 

odpowiednio wartości przypadające dla oferowanych części.  

 

11.2. W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają  warunek 

udziału w Postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia 

z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w  art. 24 ust. 1 Ustawy. 

 

Uwaga! Warunki określone w pkt 11 ppkt 11.1 – 1,2,3, winien spełniać, co najmniej jeden 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, warunek określony w pkt 11.2 powinien 

spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 

 

12. Wykonawca może polegać na zdolnościach ekonomicznych lub finansowych innych 
podmiotów, jak również na ich zdolnościach technicznych lub zawodowych, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w 
tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia.  
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenie, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotó, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności 
są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
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innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy. 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 
mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego;  

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 

 

13. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy załączyć do oferty w celu 

wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu i kryteria selekcji  

 

Oświadczenie własne Wykonawcy złożone w postaci wzoru określonego przez 

Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SIWZ :  

Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
ubiega się o zamówienie wspólnie z innym Wykonawcą (Konsorcjum) – oświadczenie 
składa każdy z konsorcjantów, przy czym każdy z nich powinien potwierdzać 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia lub 
kryteriów selekcji, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia lub kryteria selekcji. 

Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
powołuje się na zasoby innych podmiotów, oświadczenie składa każdy z tych 
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podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 
spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

Jeżeli Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, ale zamierza 
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zamieszcza 
informację o podwykonawcy w oświadczeniu, stanowiącym załącznik  nr 3 do SIWZ. 

 

14. Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie   

14.1 Wypełniony i podpisany Formularz oferty – wg Załącznika nr 5 do SIWZ 

14.2 Wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo-cenowy – wg 

Załącznika nr 7 do SIWZ 

15. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni  
od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca składa niniejsze 
oświadczenie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,  
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

16. Przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, 
którego oferta została najwyżej oceniona, złożenia w wyznaczonym terminie 
nie krótszym niż 5 dni (aktualnych na dzień złożenia) oświadczeń lub 
dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 
1 ustawy Pzp tj.: 

A. dokumentów lub oświadczeń potwierdzających, spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu lub kryteriów selekcji takich jak: 

 

1) Wykazu wykonanych głównych dostaw, potwierdzającego spełnienie warunku 
udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 11.1.3. SIWZ, wraz z 
załączonymi dowodami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane 
należycie – wg Załącznika Nr 2 do SIWZ. 

Dowodami, o których mowa w pkt 16.A.1) są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

 

B. dokumentów lub oświadczeń potwierdzających, spełnianie przez oferowane 
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, to jest: 
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1) zaoferowany przez Wykonawcę produkt będzie zgodny z wymaganiami 
określonymi w SIWZ Zamawiający nie przewiduje zwrotu próbek. 
 

C. dokumentów lub oświadczeń potwierdzających brak podstaw wykluczenia z 
postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 5 
ustawy Pzp (poza oświadczeniem wskazanym w pkt. 13 SIWZ), to jest: 

 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

 

Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:  

1.1. w punkcie 16.C.1 - 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 

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Przepis ust. 2 stosuje się. 

4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 16.C SIWZ. 

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych 
w pkt 16.C., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie 
części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji 
Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.  

 
D. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może żądać oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w pkt. 16 od dwóch kolejnych Wykonawców, 
których oferty zostały najwyżej ocenione. 

 

E. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 
wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 
udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione 
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są 
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
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17. Informacje dotyczące składania Oferty i sposobu obliczenia ceny  

Na Ofertę składają się: 

17.1. wypełniony Formularz Oferty, którego wzór stanowi Załącznik numer 5  do 

SIWZ; 

17.2. oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 12 SIWZ, potwierdzające 

spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z 

Postępowania; 

17.3. Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy, którego wzór stanowi Załącznik 

numer 7 do SIWZ; 

17.4. Pełnomocnictwo do podpisania Oferty, o ile prawo do podpisania Oferty nie 

wynika  

z innych dokumentów złożonych wraz z Ofertą. Przyjmuje się, że 

pełnomocnictwo do podpisania Oferty obejmuje pełnomocnictwo do 

poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów 

składanych wraz z Ofertą. Składane pełnomocnictwo winno być złożone w 

oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.  

Nie dopuszcza się potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii 

pełnomocnictwa przez pełnomocnika, któremu zostało ono udzielone; 

17.5. Oferta winna być sporządzona trwałą, czytelną techniką, np. za pomocą 

drukarki komputerowej, zgodnie z formularzem Oferty. Ewentualne poprawki 

w tekście Oferty winny być naniesione w czytelny sposób i parafowane 

przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy; 

17.6 Zaleca się, aby wszystkie części Oferty były trwale spięte, ponumerowane 

oraz zaparafowane albo podpisane przez osobę lub osoby uprawnione 

do występowania w imieniu Wykonawcy; 

17.7 Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób 

zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: 

 

„Dostawa nawozów mineralnych dla  Zakładu Doświadczalnego Instytutu Genetyki i 

Hodowli Zwierząt PAN, numer postępowania: DAZ – 24 01/2/17, 

Nie otwierać przed dniem 02.02.2017r. o godz. 12.00 ” 

Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć  

ją pieczęcią Wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia 

Oferty po wyznaczonym terminie. 

17.8. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty 

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej 
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przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone 

Wykonawcom. 

17.9. Cena Oferty brutto winna być podana w złotych polskich. Wszelkie rozliczenia 

pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą wykonywane w złotych polskich. 

Złożenie Oferty z ceną w walucie obcej spowoduje uznanie Oferty za niezgodną 

z treścią SIWZ i jej odrzucenie.  

17.10. Przy kalkulacji ceny Oferty powinny zostać uwzględnione wszystkie koszty, 

które poniesie Wykonawca w związku z realizacją Zamówienia, zgodnie z 

zakresem Zamówienia określonym w SIWZ i postanowieniami Wzoru Umowy, 

stanowiącym Załącznik numer 6 do SIWZ. 

17.11. Cena Oferty brutto za realizację całego Zamówienia winna obejmować pełen 

przedmiot i zakres objęty przedmiotem Zamówienia. Podana cena winna 

obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Zamówienia. 

17.12. Wszystkie składniki cenowe określone w Ofercie powinny być liczone 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

17.13. Zasady zaokrąglania do pełnego grosza (do dwóch miejsc po przecinku): 

Zaokrągleń należy dokonywać w następujący sposób: końcówki poniżej 0,5 grosza 

pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza  

(tj. jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza lub równa „4”, to należy zaokrąglić  

w dół, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od „5” należy zaokrąglić  

w górę”). 

17.14. Jeżeli zostanie złożona Oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług  

w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

Zamawiający  

w celu porównania Ofert doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów  

i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

17.15. Tajemnica przedsiębiorstwa i jawność postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

a) Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2, art. 86 ust. 1 i 2 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają 

udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
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1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania Ofert 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

b) Przez informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając Ofertę, iż nie mogą być one 

udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

c) Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, 

jawnych elementów Oferty. 

18. Termin związania Ofertą 

 

18.1  Termin związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert  

i wynosi 30 (trzydzieści) dni. 

18.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania Ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 (trzy) dni 

przed upływem terminu związania Ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż  

60 (sześćdziesiąt) dni. 

18.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania Ofert, bieg terminu 

związania Ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 

Odwoławczą orzeczenia. 

19.  Wymagania dotyczące wadium 

       Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium.  

20. Miejsce oraz termin składania i otwarcia Ofert 

20.1. Termin składania Ofert upływa w dniu 02.02.2017r. o godzinie 11:00. Oferty 

złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. 

20.2. Miejscem składania Ofert jest: 

Zaklad Doświadczalny Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Kancelaria 

Ogólna Budynek D, Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka, Polska 

20.3. Otwarcie Ofert odbędzie się w: 

 Budynku Zakładu Doświadczalnego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt 

PAN, Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka, Polska 
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20.4. Przed upływem terminu składania Ofert, Wykonawca może wprowadzić 

zmiany  

w złożonej Ofercie lub ją wycofać: 

1) Wykonawca może wprowadzić poprawki, zmiany, modyfikacje oraz 

uzupełnienia do złożonej Oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma 

pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu 

składania Ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone 

według takich samych zasad, jak składana Oferta, tj. w kopercie odpowiednio 

oznakowanej napisem „ZMIANA OFERTY”. Koperty oznaczone napisem 

„ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu Oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania 

zmian, zostaną dołączone do Oferty. 

2) Wycofanie Oferty jest możliwe pod warunkiem, że pisemne oświadczenie  

woli w tym zakresie, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy, 

wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania Ofert.  

Do pisemnego oświadczenia woli należy dołączyć aktualny odpis z właściwego 

rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. W przypadku,  

gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do powiadomienia musi być 

również załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez 

osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone zgodnie  

z wymaganiami określonymi w SIWZ. Na kopercie należy dodatkowo umieścić 

zastrzeżenie „WYCOFANIE OFERTY”. 

20.5. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego,  w dniu  w którym upłynie 

termin ich składania, to jest w dniu 02.02.2017r. o godzinie 12.00. 

20.6. Bezpośrednio przed otwarciem Ofert Zamawiający poda kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia. 

20.7. Podczas otwarcia Ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy 

Wykonawców, 

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania Zamówienia, 

warunków płatności i okresu gwarancji, zawarte w Ofertach. 

20.8. Informacje z otwarcia Ofert Zamawiający przekaże niezwłocznie 

Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu Ofert - na ich wniosek. 

 
21. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze Oferty oraz 

ocena Ofert 

21.1. Komisja przetargowa podda ocenie jedynie Oferty niepodlegające odrzuceniu 

złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu. 
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21.2. Przy wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający będzie kierował się 

następującym kryterium:  

L

.

p

. 

Opis kryterium Waga kryterium 

1. Cena oferty 60% 

2. Termin wykonania dostawy  40% 

 

Ocena punktowa w zakresie każdego z wyżej wymienionych kryteriów zostanie dokonana 

zgodnie z formułą 

 1 punkt = 1%.         

Ad 1. Ocena punktowa kryterium „Cena oferty” za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

                                                              K1min 

K =-------------    x 100 x 60% 

                                                              K1 of 

K         - wskaźnik oceny kryterium „cena oferty” 

K1 of          - cena oferty ocenianej (w złotych) 

K1 min      - najniższa cena spośród ważnych ofert (w złotych) 

Ad. 2 Powyższe kryterium zostanie ocenione według punktacji w załączniku nr 1 do SIWZ 

„Szczegółowy opis przedmiotu” 

                                                                 K2of 

K =       -------------    x 100 x 40 % 

                                                               K2 max 

 

K         - wskaźnik oceny kryterium „Termin wykonania dostawy” 

K2 of         - ilość punktów badanej oferty 

K2 max      - najwyższa ilość punktów spośród wszystkich ofert 

                                                K1min                                     K2 of 

          K =  (∑ -------------   x100) x 60% + (∑  -------------   x100) x 40% 

K1 of                                                                  K2max 

Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium “Termin wykonania 

dostawy ” w sposób następujący od 7 do 14 dni roboczych. 
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Za najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 

spośród Ofert złożonych na daną cześć zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 17.1. powyżej. 

21.3. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku. 

22.  Wzór Umowy 
22.1. Wzór Umowy stanowi Załącznik numer 6 do SIWZ, 

22.2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą Ofertę, będzie zobowiązany  

do podpisania Umowy zgodnej ze Wzorem Umowy. 

22.3. Zgodnie z art. 144 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści 

Oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących 

przypadkach: 

a) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany stawki VAT, 

przy czym zmianie ulegnie kwota VAT i kwota brutto; 

b) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu Zamówienia. 

22.4. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem zasad wyrażonych w pkt 18.3. 

powyżej jest nieważna. 

22.5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

23. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze Oferty 

w celu zawarcia Umowy 

23.1.  Osoby reprezentujące Wybranego Wykonawcę przy podpisywaniu Umowy powinny 

przedłożyć dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania Umowy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów przekazanych uprzednio w ramach 

Postępowania. 

23.2. Zamawiający zawrze Umowę z wybranym Wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym 

w zaproszeniu do podpisania Umowy, z uwzględnieniem postanowień art. 94 ust. 1 i 

2 Ustawy.  

23.3.  Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 

Umowy, Zamawiający może wybrać Ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

Ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 

przesłanki powodujące unieważnienie Postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1. 

Ustawy. 
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23.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, 

których Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Wykonawcy zobowiązani  

są przed zawarciem Umowy do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej ich 

współpracę.   

 

24.  Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom 

Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w Ustawie, których interes prawny  

w uzyskaniu Zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 

w Dziale VI Ustawy.  

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1  - Opis przedmiotu zamówienia; 

2. Załącznik nr 2 - Wzór wykazu wykonanych dostaw; 

3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 Ustawy; 

4. Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności/braku do grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów na podstawie art. 24 ust.11 Ustawy; 

5. Załącznik nr 5 – Formularz oferty ; 

6. Załącznik nr 6 -  Wzór umowy; 

7. Załącznik nr 7 – Formularz asortymentowo-cenowy  

 

        ZATWIERDZAM 

 

 

           dr inż. Wiesław Jarmuż 
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       Załącznik numer 1 do SIWZ  

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA    
Przedmiotem zamówienia jest: 
1) Dostawa do zamawiającego nawozów mineralnych.  
 2) Symbol klasyfikacyjny wg Wspólnego Słownika Zamówień:  

                        CPV:  24410000-1 nawozy azotowe  

             24440000-0  różne nawozy 

 3) Oznakowane właściwymi etykietami z podaniem niezbędnych parametrów.  
 4) Dostawa nawozów do wskazanych gospodarstw Zakładu Doświadczalnego IGiHZ PAN. 
          (gospodarstwa: Kosów, ul. Karasia 53, 05 -552 Wólka Kosowska) tel. 602 764 131 lub 
602 764 130. 
5) Termin wykonania umowy:  do 28.02.2017r.  
6) Termin płatności: 14 dni po otrzymaniu faktury VAT 
7) Transport Dostawcy,  
8) Rozładunek Zamawiającego. 
9) Wykaz nawozów mineralnych będących przedmiotem zamówienia, określający ich: części,   
     rodzaj, ilości, sposób opakowania, dla których można składać oferty: 
10) Dopuszcza się oferty częściowe. 

 

Numer 
pakietu  

Asortyment* Ilość  
(t) 

 opakowania Miejsce dostawy: 

 
 1. 
 

 
Mocznik 46 %N 

 
48 

 

 
BigBag’  a 500 kg 
 

 
Kosów          

 
2. 
 

 
Saletra amonowa 34 % N 

 
72 

 
BigBag’  a 500 kg 
 

 
Kosów         
 

 
3. 

 
Saletrosan*: 
           N- min. 26% 
           S- min. 13% 
 
 

 
13 

 
BigBag’  a 500 kg 
 

    
Kosów            
 

 
4. 

 
Sól potasowa 
60% K2O 
 

 
4 

 
BigBag’ a 500 kg 

 
Kosów             

 
5. 

 
Eurofertil TOP 35 
NP.* 
Ca 17-19% 
N   14-16% 
P2O5  18-20% 
Zn 0,1-0,5% 
 

 
6 

 
BigBag’ a 500 kg 
 

 
Kosów                  

6. Mieszanka NPK 
6-8 : 18-25 : 24-34 

36 BigBag’a 500 kg Kosów            

* - równoważna  o  zawartości: N= 26-28 %, S= 13-15% 
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       Załącznik numer 2 do SIWZ 
         

WYKAZ DOSTAW  

 
DAZ – 24 01/2/17 

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………….. 
 
Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………………  
 

 

 
Lp. 

Odbiorca 
dostawy  

(nazwa, adres)  
Data wykonania dostawy  

Zakres rzeczowy 
dostawy  

Wartość dostawy w 
PLN brutto 

 

1 

    

 

2 

    

 

3 

    

4     

Uwaga! Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie. 

 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy własnoręcznymi podpisami, 
świadom/świadomi odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego. 

 

 

Miejsce i data 
__________________________________________________________________________________ 
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawc(y/ów) na podstawie właściwego rejestru 

lub pełnomocnictwa)  
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         Załącznik nr 3 do SIWZ  

 

OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY  

dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 

 

Nazwa Wykonawcy …...................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy …....................................................................................................................... 

Oświadczam, że: 

1. nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania; 

2. spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 2 ustawy Pzp; 

3. spełniam kryteria selekcji określone w SIWZ. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponadto, informuję, że zamierzam powierzyć* / nie zamierzam powierzyć* wykonanie części 

zamówienia w zakresie:  

………………………………………(wskazać / opisać część zamówienia lPodwykonawcy: 

Nazwa Podwykonawcy: ……………………………………… (uzupełnić, o ile dotyczy) 

Adres Podwykonawcy: ………………………………………. (uzupełnić, o ile dotyczy) 

 

Należy wypełnić dla każdej części zamówienia i dla każdego Podwykonawcy. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Jednocześnie stwierdzam, iż składam niniejsze oświadczenie zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 

13 SIWZ oraz, że świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  

 

Miejscowość i data: …...............................        
        ……….………………………..…… 

Podpis Wykonawcy  

*) niepotrzebne skreślić 
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        Załącznik numer 4 do SIWZ 
 

                                                   OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej*)  

– w nawiązaniu do informacji z otwarcia ofert zamieszczonej na stronie internetowej 
Zamawiającego w dniu …………………. r. (wypełnia Wykonawca) 

 
 

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………. 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 

(DZ. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), 

1. Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w  art. 24 ust 1 pkt 23  
ustawy Pzp, z następującymi Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, tj.: 
…………………………………………………………..……………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..…………………………….. 

 
 

 

        ..............................................                                                                 …………………..………………….                                                                                                        

 (miejscowość, data)                                                                                            (podpis Wykonawcy) 

 

                                       

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
 

 

2. Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
23 ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.),  

 

 

 
 
        ..............................................                                                                 …………………..………………….                                                                                                        

 (miejscowość, data)                                                                                            (podpis Wykonawcy) 

 
 
 
 
* - należy wypełnić pkt 1 lub pkt  2 
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        Załącznik numer 5 do SIWZ 
…………………………………………… 

     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

   

   

 

  F O R M U L A R Z 

O F E R T Y 

                           

 ............................., dnia ..................... 2017 r. 

 

....................................................................................................................................................  

                                                         (Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

Ja/My* niżej podpisany/ni* ..................................................……………… jako uprawniony/ni* 

do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy wskazanego wyżej, w odpowiedzi  

na ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego pt.: „Dostawa nawozów mineralnych 

dla  Zakładu Doświadczanego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN”, numer 

postępowania: DAZ – 24 01/2/17, składam/my* przedmiotową Ofertę. 

 

1. Oferuję/my* wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie  

z wymogami: SIWZ, wyjaśnień i jej zmian za cenę:  

Część   ……. 

Cena Oferty netto……………………………złotych 

słownie:……………………………………..……………….……………. złotych netto 

Podatek VAT…….%  

Cena Oferty brutto: ………….………..…… złotych 

słownie:…………………………………………………………………… złotych brutto 

 Część   ……. 

Cena Oferty netto……………………………złotych 

słownie:……………………………………..……………….……………. złotych netto 

Podatek VAT…….%  

Cena Oferty brutto: ………….………..…… złotych 

słownie:…………………………………………………………………… złotych brutto 
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Część   ……. 

Cena Oferty netto……………………………złotych 

słownie:……………………………………..……………….……………. złotych netto 

Podatek VAT…….%  

Cena Oferty brutto: ………….………..…… złotych 

słownie:…………………………………………………………………… złotych brutto 

Część   ……. 

Cena Oferty netto……………………………złotych 

słownie:……………………………………..……………….……………. złotych netto 

Podatek VAT…….%  

Cena Oferty brutto: ………….………..…… złotych 

słownie:…………………………………………………………………… złotych brutto 

Część   ……. 

Cena Oferty netto……………………………złotych 

słownie:……………………………………..……………….……………. złotych netto 

Podatek VAT…….%  

Cena Oferty brutto: ………….………..…… złotych 

słownie:…………………………………………………………………… złotych brutto 

 

Część   ……. 

Cena Oferty netto……………………………złotych 

słownie:……………………………………..……………….……………. złotych netto 

Podatek VAT…….%  

Cena Oferty brutto: ………….………..…… złotych 

słownie:…………………………………………………………………… złotych brutto 

 

Razem 

Cena Oferty netto……………………………złotych 

słownie:……………………………………..……………….……………. złotych netto 

Podatek VAT…….%  

Cena Oferty brutto: ………….………..…… złotych 

słownie:…………………………………………………………………… złotych brutto 

 *niepotrzebne wykreślić 
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Oświadczam/my*, że: 

2. Zrealizuję/my* każdą dostawę częściową przedmiotu Zamówienia w terminie 

…………………. (uzupełnić ilość dni) od dnia złożenia zamówienia przez 

Zamawiającego. 

3. Zobowiązuję/my* się wykonać przedmiot Zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 

Zamówienia, określonym w SIWZ oraz na warunkach określonych we wzorze Umowy. 

4. Zapoznałem/zapoznaliśmy* się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym 

ze wzorem Umowy, jak też ze wszystkimi innymi dokumentami oraz warunkami 

spełnienia świadczenia. Do dokumentów i warunków w nich zawartych  

nie wnoszę/wnosimy* żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję/przyjmujemy* warunki w niej 

zawarte oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty. 

5. Oświadczam/my*, że jestem/jesteśmy* związany/ni* niniejszą Ofertą przez okres  

30 (trzydziestu) dni od daty upływu terminu składania Ofert. 

6. Przy kalkulacji ceny Oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty, które poniesiemy  

w związku z realizacją Zamówienia, zgodnie z zakresem Zamówienia określonym 

w SIWZ i postanowieniami Wzoru Umowy, stanowiącym Załącznik numer 6 do SIWZ, a 

także wszelkie upusty, rabaty itp. 

7. Akceptuję/my* warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania. 

8. Oświadczamy, że zobowiązuję/my* się do udzielenia/zapewnienia gwarancji zgodnie  

ze złożoną Ofertą oraz zgodnie z wymaganiami określonymi we Wzorze umowy, bez 

ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.  

9. W przypadku wybrania mojej/naszej* Oferty jako najkorzystniejszej, 

zobowiązuję/zobowiązujemy* się do zawarcia Umowy, na warunkach w niej 

wskazanych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

10. Oferta została złożona na ……………………….. stronach. 

11. Niniejszym informuję/my*, iż podwykonawcom nie zamierzam/zamierzam* powierzyć 

żadnych/następujące** części Zamówienia:  

 ………………………………………………… 

 ………………………………………………… 

12. Niniejszym informuję, iż informacje składające się na Ofertę, zawarte na stronach 

................................ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
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ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie 

udostępnione. *** 

13. Wszelką korespondencję w sprawie Postępowania należy kierować na poniższy adres: 

...........…………………………………………………………………………………………... 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………..….…..... 

Nr telefonu: ………..............……………; Nr fax:…………………………………. 

14. Oświadczam/my*, że jeśli do upływu terminu związania Ofertą nastąpią jakiekolwiek 

zmiany sytuacji w zakresie dotyczącym podmiotu składającego Ofertę, 

a przedstawionej w moich dokumentach, wchodzących w skład Oferty, natychmiast 

powiadomię o nich na piśmie Zamawiającego. 

15. Integralną część Oferty stanowią:  

 Specyfikacja Techniczna; 

 oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z Postępowania;  

 pełnomocnictwo do podpisania Oferty***** 

 
Miejsce i data 
_____________________________________________________________________________ 

 
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie właściwego rejestru 

lub  pełnomocnictwa) 
 

___________________________________ 

*  niepotrzebne skreślić  
** jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzać podwykonawcy wykonania jakiejkolwiek części zamówienia, to 

nie wypełnia podpunktów pkt 11. 
*** jeżeli informacje składające się na Ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to Wykonawca nie wypełnia pkt 12. 
****      należy bezwzględnie wypełnić 
*****    składane w sytuacjach wskazanych w SIWZ 
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Załącznik numer 6 do SIWZ 

 

      Umowa (wzór) 

 
 zawarta w Jastrzębcu w dniu .................... r. pomiędzy: 
 
Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN z siedzibą w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A,  

05-552 Magdalenka,  

reprezentowanym przez 

…………………………………..,  

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

a 

.......................................................,  

 

zwanego w treści umowy „Wykonawcą” 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych, tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 ze zm.), Strony 

postanowiły zawrzeć umowę następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot Umowy 

Dostawca zobowiązuje się do dostawy wg Załącznika nr 1,  nawozów mineralnych, część 

……….. zwanej dalej przedmiotem umowy, po cenach określonych w Załączniku nr 6. 

§2 

Termin wykonania Umowy 

Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do 28.02.2017 r. 

§3  

Wartość Umowy 

1. Maksymalna Wartość Umowy wynosi  

Część ….  

brutto ............... zł, (słownie: ................) na którą składa się kwota ................zł netto 

(słownie:....................) oraz ..........% podatku VAT t.j. .....................zł (słownie: 

.................................zł), 

Część ….  
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brutto ............... zł, (słownie: ................) na którą składa się kwota ................zł netto 

(słownie:....................) oraz ..........% podatku VAT t.j. .....................zł (słownie: 

.................................zł), 

Część …. 

brutto ............... zł, (słownie: ................) na którą składa się kwota ................zł netto 

(słownie:....................) oraz ..........% podatku VAT t.j. .....................zł (słownie: 

.................................zł), 

Razem  

brutto ............... zł, (słownie: ................) na którą składa się kwota ................zł netto 

(słownie:....................) oraz ..........% podatku VAT t.j. .....................zł (słownie: 

.................................zł), 

według złożonego formularza asortymentowo-cenowego, niepotrzebne wykreślić.  

2. Wartość Umowy obejmuje cenę przedmiotu umowy oraz koszty ubezpieczenia i transportu 

do Zamawiającego. 

3. Wartość umowy określona w ust. 1 jest maksymalną wartością wynagrodzenia 

Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia zamówień w kwocie niższej niż 

wartość umowy. 

4. Zamawiający przewiduje płatność częściową, za każdą partię dostawy. 

 

§4  

Warunki płatności 

1. Wszelkie płatności do kwoty wymienionej w § 3 ust. 1 i 5 dokonane zostaną przez 

Zamawiającego przelewem bankowym w złotych polskich, w terminie 45 dni od daty 

doręczenia do siedziby Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT  

za dostarczoną dostawę częściową. 

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy  

i oświadcza jednocześnie, że jest zarejestrowany jako Podatnik VAT Unii Europejskiej  

i posiada NIP o numerze PL 123-00-18-381. 

3. Przelew zostanie dokonany na rachunek Wykonawcy podany na fakturze (na fakturze 

musi się znaleźć numer umowy lub numer postępowania przetargowego) 

4. Za termin dokonania zapłaty strony uważają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§5 

      Pakowanie i oznaczenia 

1. Przedmiot zamówienia wymieniony w § 1 zostanie zapakowany w sposób gwarantujący 

właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniami w czasie transportu i odpowiednio do 

wymagań przewoźnika. 
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2. Wszelkie koszty wynikające z zaniedbania zastosowania się do zapisów ust. 1 obciążają 

Wykonawcę. 

§6  

Dostawa, ryzyko i prawo własności 

1. Dostawa zamówienia część (uzupełnić) ............................. zrealizowana zostanie przez 

Wykonawcę bezpośrednio  

do gospodarstwa wskazanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Dostarczenie zamówienia część (uzupełnić) .................................... będzie realizowane 

każdorazowo na koszt Wykonawcy. 

3. Prawo własności przedmiotu zamówienia zostanie przeniesione na Zamawiającego po 

zapłaceniu należności za dostawę, zgodnie z zasadami określonymi w § 4 Umowy. 

4. Dostarczany przedmiot zamówienia będzie posiadał wszelkie wymagane prawem 

dokumenty (świadectwa jakości, certyfikaty) będące podstawą do obrotu na terenie RP i 

przedstawi je na każde żadanie Zamawiającego. 

 

§7  

Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje  

się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych: 

a) 2 % wartości brutto nie zrealizowanej dostawy częściowej w terminie, o którym mowa  

w § 2 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

Przy przekroczeniu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2, o ponad 3 tygodnie, Zamawiający 

ma prawo odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

b) 10% wartości brutto przedmiotu Umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez 

którąkolwiek ze Stron z powodów leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zachowuje 

wówczas prawo do kary naliczonej za 3 tygodnie opóźnienia w dostawie, zgodnie z ust. 1.  

lit.a. 

2. Zapłata kary umownej wymienionej w ust. 1 lit. a nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

wykonania Umowy. 

3. W razie uchybienia terminu zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo  

do naliczenia Zamawiającemu odsetek ustawowych, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

4. Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 i 3 Stronom Umowy przysługuje prawo  

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 
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§8 

Odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku naruszenia 

przez Wykonawcę któregokolwiek postanowienia umowy, w terminie 1 miesiąca od dnia 
zawarcia umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, bez wyznaczania 
dodatkowego terminu, w razie zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu umowy 
przekraczającej 3 dni  w stosunku do terminów określonych w umowie lub na jej 
podstawie. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części, w terminie określonym  
w ust. 1, w przypadku:  

1) otwarcia likwidacji Wykonawcy; 

2) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji; 

3) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy. 

Wykonawca ma obowiązek zawiadomić  Zamawiającego o wystąpieniu zdarzeń 

określonych w pkt 1) – 3) niniejszego ustępu w ciągu 24 godzin od ich zaistnienia.  

4. Odstąpienie od umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia kar umownych. 
 

§9  

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w niniejszej Umowie muszą być dokonywane w formie 

aneksu do Umowy sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli po 

zawarciu umowy producent danej mieszanki nawozowej wycofał ją z produkcji. W takim 

przypadku Zamawiający dopuszcza zastąpienie oferowanej mieszanki produktem 

równoważnym spełniający wymogi jakościowe oraz posiadający właściwości i cechy nie gorsze 

niż określone w opisie przedmiotu zamówienia (tj. Załącznik nr 1 i 7 do SIWZ). 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy  

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie określonym w art. 145 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w szczególności z powodu wystapienia klęski rzywiołowej, która 

zmusiłaby do likwidacji części upraw.  

§10  

Przenoszenie praw i obowiązków 

Żadna ze Stron Umowy nie może przenosić wykonania tej Umowy na Stronę trzecią. 
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§11  

      Rozstrzyganie sporów 

1. Ewentualne spory, które zaistnieją między Stronami Umowy w odniesieniu do wszelkich 

spraw wynikających lub związanych z postanowieniami Umowy, Strony zobowiązują  

się rozstrzygać w drodze rokowań. 

2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia na drodze rokowań w okresie trzech miesięcy, 

sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§12  

  Prawo Umowy 

Wszelkie sprawy nie uregulowane niniejszą Umową będą rozstrzygane na podstawie 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

tekst jednolity (Dz.U. z 2015r. , poz. 2164 ze zm.). 

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla Wykonawcy i Zamawiającego. 

Niżej wymienione załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 

Załącznik nr 6 – Formularz asortymentowo-cenowy  

 

WYKONAWCA :        ZAMAWIAJĄCY : 
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         Załącznik nr 7 do SIWZ 

Dostawa nawozów mineralnych dla Zakładu Doświadczalnego Instytutu Genetyki  

i Hodowli Zwierząt PAN, numer sprawy DAZ-24 01/2/17 

 

 

 

- niepotrzebne wykreślić  

Pakiet   Ilość t 

Cena 

jednostkowa 

PLN 

Wartość netto VAT Wartość brutto 

1. Mocznik 46 % 48     

2. Saletra amonowa 34 % 72     

3. 

Saletrosan* 

N- 26%-28% 

S- 13%-15% 

13     

4. 
Sól potasowa  

60% K2O 
4     

5. 

Eurofertil TOP 35 

NP.* 

Ca 17-19% 

N   14-16% 

P2O5  18-20% 

Zn 0,1-0,5% 

 

6     

6. 
Mieszanka NPK 

6-8/ 18-25 / 24-34 
36     

   RAZEM     


