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I

TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. – dalej uPZP)
w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 uPZP
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 2 ust. 1 uPZP.

II

ZAMAWIAJĄCY
1. Pełna nazwa
INSTYTUT ZOOTECHNIKI - Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Doświadczalny
Kołuda Wielka
2. Dokładny adres siedziby
Kołuda Wielka ul. Parkowa 1
88-160 Janikowo
3. Telefon:
+48 52 351 33 91
4. Faks:
+48 52 351 35 41 lub 48 52 351 33 94
5. e-mail
izkoludaprzetargi@wp.pl
6. strona www:
www.izzd-koluda-wielka.com.pl
7. NIP:
675-000-21-30
8. Regon:
000079728
9. Numer KRS
0000125481

III

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów mineralnych do Zakładu
Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej.
(Kod CPV: 2444000-0)
2. Szczegółowe warunki, na jakich Zamawiający udzieli zamówienia, w tym przede
wszystkim obowiązki Wykonawcy określa niniejsza SWZ, w tym w szczególności
załącznik nr 1 do SWZ (wzór umowy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera załącznik nr 6 do SWZ (Formularz cenowy).
3. Miejscem dostawy jest Instytut Zootechniki-PIB Zakład Doświadczalny Kołuda
Wielka, ul. Parkowa 1, Kołuda Wielka, 88-160 Janikowo.
4. Zamówienie zostało podzielone na trzy części:
a) Część nr 1 zamówienia - Dostawa nawozu wieloskładnikowego (5% N, 15%
P2O5, 30% K2O);
b) Część nr 2 zamówienia - Dostawa nawozu wieloskładnikowego (15% P2O5,
30% K2O);
c) Część nr 3 zamówienia - Dostawa kredy nawozowej granulowanej.
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5. Wymagania Zamawiającego dotyczące zamówienia:
a) Zamawiający wymaga, aby oferowane nawozy były najwyższej jakości
i spełniały wszelkie obowiązujące normy oraz posiadały wymagane
certyfikaty.
b) Opakowanie big-bag 500 kg.
c) Okres przydatności do zastosowania nawozów to minimum 12 miesięcy.
d) Nawozy granulowane nie mogą być zamoczone lub zbrylone na skutek złego
składowania.
e) W cenie należy uwzględnić m.in. koszty transportu do siedziby
Zamawiającego - Kołuda Wielka, dostawy od 7:00-14:00 od poniedziałku do
piątku, po wcześniejszej awizacji.
f) Termin płatności od dnia wystawienia faktury wynosi 30 dni;
g) Termin załatwienia reklamacji 7 dni od zgłoszenia.
6. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej SWZ przeznaczone są wyłącznie do
przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane
w
innym
celu
ani
udostępniane
osobom
trzecim
nie
uczestniczącym
w postępowaniu, chyba że jest to konieczne i niezbędne do udziału
w postępowaniu i przygotowania oferty.
7. Zamawiający zastrzega, iż nie jest zobowiązany do zakupu wszystkich nawozów
mikroelementowych w ilościach wskazanych w niniejszej SWZ i formularzu cenowym
(załącznik nr 6 do SWZ). Wykonawca ma obowiązek dysponować pełnym
asortymentem w ilościach wskazanych w SWZ i formularzu cenowym dla wykonania
niniejszej umowy.
IV

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji dostaw w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

V

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zgodnie z art. 112 ust. 1 i 2 uPZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 uPZP oraz art. 109 ust.
1 pkt 1 i 4 uPZP;
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3,
4, 5 i 6 uPZP lub art. 109 ust. 1 pkt 4 uPZP, może przedstawić dowody na to, że
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w w/w zakresie.
2) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

określonej

działalności

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w w/w zakresie.
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3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w w/w zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Posiadają wymaganą wiedzę i doświadczenie, tj. w ciągu trzech ostatnich
lat (jeżeli działają krócej to w tym okresie) wykonali należycie co
najmniej dwie umowy, których przedmiot był tożsamy z przedmiotem
niniejszego przetargu (dostawa nawozów mineralnych), a należyte
wykonanie tych umów zostało potwierdzone referencjami.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków określonych w pkt V. 1 i V.
2 SWZ podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:
1)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego
zamówienia na zasadach określonych w art. 117 uPZP. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają wspólnego pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 2 uPZP.

2)

W przypadku Wykonawców działających wspólnie:
a) żaden z Wykonawców działających wspólnie nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 uPZP,
w związku z czym dokumenty, o których mowa w pkt. V.1 SWZ powinien
złożyć każdy z Wykonawców działający wspólnie;
b) warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. V.2.4) SWZ powinni
spełniać Wykonawcy działający wspólnie łącznie lub tylko jeden z nich,
stąd wykonawcy działający wspólnie składają wspólne dokumenty
określone w pkt VI.2.4) SWZ;

3) W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
wykonawców.
VI

DOKUMENTY
I
OŚWIADCZENIA
POTWIERDZAJĄCE
SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA
1. Oświadczenia i dokumenty składane obligatoryjnie wraz z ofertą:
1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 uPZP
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SWZ;
2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 uPZP
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do
SWZ.
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji;
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie w właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
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5) aktualne zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem
składek
na
ubezpieczenia
społeczne
lub
zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
6) Wykonawca, w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w
art. 222 ust. 5 uPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
(wzór ujęty w załączniku nr 8 do SWZ). Jeżeli Wykonawca należy do grupy
kapitałowej składa również listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązana z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykaz dostaw potwierdzający spełnianie przez Wykonawcę wymogu udziału
w postępowaniu dot. zdolności technicznej i zawodowej (pkt V.2.4) a) SWZ)
(wzór ujęto w załączniku nr 7 do SWZ) wraz z dokumentami
potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw (referencje).
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI.2
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, przy czym dokumenty te
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem
składania ofert,
2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, przy czym
dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
terminem składania ofert.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski, poświadczone za zgodność przez wykonawcę.
3. Zgodnie z art. 118 ust. 1 uPZP Wykonawca może polegać na zdolnościach
technicznych i zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych. Oznacza to, iż składając oświadczenie, którego wzór zawiera
załącznik nr 3 do SWZ, Wykonawca może wziąć pod uwagę zasoby podmiotu
trzeciego, z którym wiąże do jakiś stosunek prawny. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (załącznik nr 9 do
SWZ). W przypadku, gdy podmiot przedstawiający pisemne zobowiązanie, o
którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia,
wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów i oświadczeń
wskazanych w pkt VI.1 niniejszej SWZ dotyczących tego podmiotu.
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VII SPOSÓB OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na
podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń, z zastrzeżeniem art. 128 ust. 1
uPZP według formuły spełnia / nie spełnia.
VIII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ
1.

W
przedmiotowym
postępowaniu
przekazywania sobie przez strony
zawiadomień oraz informacji:

Zamawiający
dopuszcza
postępowania oświadczeń,

możliwość
wniosków,

a) elektronicznie na adres e-mail: izkoludaprzetargi@wp.pl
b) lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod tym adresem:
https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl w zakładce „Pytania
i odpowiedzi”.
2.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do
Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna
treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy
Zamawiającego: 7-15 w dni robocze). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego
przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego.
W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na
Platformie.

3.

Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt VIII.7 niniejszej
SWZ:
1) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do
Systemu na subdomenie https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl
lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie
przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie
zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia
bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu
rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie
powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika
polecenie „zarejestruj się”.
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W
związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu
niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci
elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku
rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia
procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod
numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w
postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w
szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce "Pytania i
odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.

4.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce
"ZADAJ PYTANIE": w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika
lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna,
w którym należy uzupełnić wszystkie dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot
pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem
weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca
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uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy
"pytanie wysłane". Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym
mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści SWZ.

IX

5.

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź
informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom
za pośrednictwem Platformy.

6.

Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych
z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się
z
dostawcą
rozwiązania
teleinformatycznego
Platforma:
https://zdkoludawielka.ezamawiajacy.pl.,
tel.
+48
22
576
87
90,
e-mail:
oneplace@marketplanet.pl.

7.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące sposobu sporządzania i przekazywania
ofert, oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych
środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów,
przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
zwanym dalej „postępowaniem”, lub w konkursie, wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz wymagań technicznych i organizacyjnych
użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów
elektronicznych określono w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie z dnia 30
grudnia 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 2452).

8.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami
są:
1)

w zakresie spraw merytorycznych: mgr inż. Krzysztof Błachowiak, Kierownik
Działu Produkcji Roślinnej, tel. 697 606 600

2)

w zakresie spraw formalno-prawnych: Natalia Zaremba, tel. (52) 35 13 391.

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wymagania ogólne:
1)

Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem
nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej
pod
adresem
https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl,
podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi
zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis
elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z
dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm.).
Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

2)

Oferty należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności
w postaci elektronicznej.

3)

Każdy z Wykonawców składa tylko jedną ofertę i podaje tylko jedną cenę.

4)

Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.
Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. Oferta nie może zawierać
postanowień odbiegających od SWZ.
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5)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

6)

Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

7)

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust.
1 pkt 8 uPZP.

8)

Wykonawca pozostaje związany ofertą w terminie 30 dni od upływu terminu
składania ofert, tj. do 07.07.2021 r.

2. Sposób złożenia oferty:
1) Ofertę złożyć należy na Formularzu Oferty (wzór Formularza Oferty stanowi
Załącznik nr 2 do SWZ) za pośrednictwem Platformy podpisane przez osoby
umocowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
2) Część danych składających się na ofertę Wykonawca podaje zarówno na
Platformie, jak i na w Formularzu Oferty. Zamawiający informuje, że w
przypadku sprzeczności pomiędzy tymi danymi Zamawiający uzna za
wiążące informacje wypełnione w Formularzu Oferty.
3) W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do
SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w
tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu na zasadach
regulowanych przepisami art. 128 ust. 1 Pzp.
4) Oferta sporządzona w postaci elektronicznej wraz z załącznikami powinna
być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania w jego
imieniu zobowiązań, zgodnie z wymaganiami ustawowymi lub umocowane
(pełnomocnik) do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz
Wykonawcy,
co
najmniej
w
przedmiocie
objętym
niniejszym
postępowaniem. Jeżeli Wykonawcy działają wspólnie wymagany jest podpis
wspólnego pełnomocnika ustanowionego przez wszystkich Wykonawców,
stosownie do art. 58 ust. 2 uPZP.
5) Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
a) Wykonawca składa ofertę poprzez:
i.

wypełnienie Formularza Oferty na Platformie,

ii.

dodanie w zakładce „OFERTY" wypełnionego Formularza Oferty,
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym,

iii.

dodanie pozostałych dokumentów (załączników) określonych
w niniejszej SWZ, - podpisanych kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
osoby umocowane. Czynności określone powyżej realizowane są
poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument" i wybranie
docelowego pliku, który ma zostać wczytany.

b) Wykonawca winien
identyfikację.

opisać

załącznik

nazwą

umożliwiającą

jego

c) Wykonawca załączając dokument oznacza, czy jest on: „Tajny” –
dokument stanowi „tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” –
niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
d) Wczytanie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż
ofertę".
e) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy
„Oferta złożona poprawie”.
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f)

O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania
transakcji na Platformie.

g) Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca
zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając
polecenie „usuń".
h) Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie
są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego.
3. Dokumenty składające się na ofertę:
1)

Wypełniony Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 2 do SWZ;

2)

Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 6 do SWZ);

3)

Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przetargu
udzielone dla osoby/osób podpisującej ofertę i wymagane oświadczenia, o
ile osoba/osoby składająca i podpisująca ofertę nie jest ujawniona w
wypisie z Krajowego Rejestru Sądowego / informacji z CEIDG
(proponowany wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 do SWZ);

4)

Dokumenty wymienione w pkt VI.1 SWZ;

5)

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące zamówienia należy przedstawić
w dodatkowym (-ych) załączniku (-kach) do Formularza Oferty, o ile nie
można ich wskazać w formularzu ofertowym.

4. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu
w zakładce „OFERTY” należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie
„wycofaj ofertę”.
5. Po upływie terminu składania ofert, dodanie Oferty (załączników) nie będzie
możliwe.
6. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec,
które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Dokumenty „stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”
powinny zostać załączone na Platformie w osobnym pliku wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika
następuje poprzez polecenie „Dodaj".
2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do
których Wykonawca nie podjął działań, o których mowa w punkcie
powyższym, a także za ujawnienie informacji, w odniesieniu do których
obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub
decyzji organów administracji, niezależnie od podjęcia przez wykonawcę
działań, o których mowa w punkcie powyższym.
3) Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 uPZP.
7. Sposób obliczania ceny:
W ofercie należy podać łączną cenę (za pomocą cyfr oraz słownie)
za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uwzględniając wszelkie koszty,
jakie Zamawiający poniesie na realizację zamówienia (w tym koszty transportu
i wyładunku) zgodnie ze wzorem Formularza oferty, który stanowi załącznik
nr 2 do SWZ oraz formularza cenowego, który stanowi Załącznik nr 6.
8. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:
1) Termin i miejsce składania ofert:
2) Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem:
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https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do dnia 07
czerwca 2021 r. do godz. 09:30
3) Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie
Ofert w dniu 07 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego.
4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie
internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5) Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej
Zamawiającego oraz na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia”
w folderze „Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone
w art. 222 ust. 5 uPZP.
X

WADIUM
Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.

XI

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII WALUTA, W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ
Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ROZLICZENIA

ZWIĄZANE

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy
niniejsza SWZ dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).
XIII KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie
następującymi kryteriami:

Łączna cena za realizację zamówienia – max 98 pkt

98%

Termin dostawy – max 2 pkt

2%
Razem:

2.

100%

Punktacja ofert – sposób wyliczenia liczby przyznanych punktów.
1)

Kryterium cena: łączna cena za realizację zamówienia:

Oferty będą oceniane na podstawie ceny podanej w formularzu oferty a
przyznane punkty obliczane wg poniższego wzoru:
Pc = 100 pkt x ( Cn / Co) x 98%
Pc – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn- najniższa zaoferowana cena
Co- cena rozpatrywanej oferty
2)

Kryterium Termin dostawy:
Oferty będą oceniane na podstawie oświadczenia wskazanego w formularzu
oferty, a punkty (Pg) przyznane wg poniższych zasad:

Dostawa do 24 h włącznie od złożenia zamówienia

2 pkt

Dostawa od 24 h do 48h włącznie od złożenia zamówienia

1 pkt

Specyfikacja Warunków Zamówienia w przetargu pn.:
„Dostawa nawozów mineralnych do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej”.

Strona 11 z 35

Oznaczenie sprawy: 8/2021

Dostawa powyżej 48 h (nie później niż 96 h) od złożenia
zamówienia
3.

0 pkt

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą
liczbę punktów wg ustalonych w SWZ kryteriów, obliczoną wg wzoru:
Pl =Pc + Pg
Pl – łączna ilość punktów dla danej oferty
Pc – liczba punktów w kryterium cena
Pg – liczba punktów w kryterium termin dostawy

3.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i kryterium „termin
dostawy” Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

XIV WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom
określonym w uPZP, SWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu i określonych w SWZ.
2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3. Umowa podpisana będzie na
określonych w niniejszej SWZ.

warunkach

przyjętej

oferty

oraz

warunkach

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, w zw. z art. 263 uPZP.
XV

DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
1.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu
stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2.

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego w
przypadkach określonych w art. 455 uPZP.

3.

Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w
ramach umowy wyłącznie w przypadku, kiedy taka konieczność będzie wynikała
ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa
prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku
wynagrodzenie
Wykonawcy
ulegnie
zmianie
wyłącznie
w
zakresie
odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT.

4.

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia wyłącznie w
przypadku zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności
niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn
niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację
zamówienia, a których nie można było przewidzieć na etapie przeprowadzenia
postępowania i zawarcia umowy.

XVI PODWYKONAWSTWO
1. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę realizacji części dostaw stanowiących
przedmiot zamówienia, podwykonawca w szczególności musi spełniać
następujące warunki:
1) Nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ust. 1 uPZP oraz
spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące: kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
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z odrębnych przepisów; sytuacji ekonomicznej lub finansowej; zdolności
technicznej lub zawodowej na poziomie nie niższym niż Wykonawca.
2) Przekazać Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię
umowy z Wykonawcą, a obowiązki podwykonawcy muszą być co najmniej
tożsame
z
obowiązkami
Wykonawcy
względem
Zamawiającego
uregulowanymi w umowie zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego
postępowania.
3) Uzyskać wyraźną zgodę Zamawiającego przed rozpoczęciem dostaw.
2. Niespełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w pkt. 1 uprawnia
Zamawiającego do złożenia zastrzeżeń lub sprzeciwu co do uznania statusu
zainteresowanego podmiotu jako podwykonawcy.
XVII INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia
umowy.
2. Przed zawarciem umowy Zamawiający może wezwać Wykonawcę w celu
dopełnienia następujących formalności:
1)

ustalenia trybu przekazania przez Strony przyszłej umowy niezbędnej
dokumentacji,

2)

ustalenia szczegółowych danych, jakie mają być zawarte w umowie.

XVIII ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w uPZP, w tym zwłaszcza w Dziale IX tejże
ustawy (art. 505 i nast.), w trybie tam określonym.
XIX KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych uzyskanych w związku z
przeprowadzeniem niniejszego postępowania i realizacją umowy, która będzie
zawarta w wyniku jego rozstrzygnięcia jest INSTYTUT ZOOTECHNIKI Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, Kołuda
Wielka ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo, tel: +48 52 351 33 91, faks: +48 52
351 35 41 lub 48 52 351 33 94, e-mail: izkoludaprzetargi@wp.pl, strona www:
www.izzd-koluda-wielka.com.pl;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych
Andrzejewski, e-mail: iod@izoo.krakow.pl;

u

Administratora

jest

Rafał

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i b
RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego i realizacją umowy, która będzie zawarta w wyniku jego
rozstrzygnięcia;
4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z
późn. zm.);
5. Pani / Pana dane osobowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 uPZP, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a dane związane
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z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej wykonaniem
przez okres, w którym Zamawiający jest zobligowany do ich przechowywania i
archiwizacji, zgodnie z przepisami szczególnymi;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPZP,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPZP;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPZP oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO.
XX

ZAŁĄCZNIKI:
1.

Załącznik nr 1 – wzór umowy;

2.

Załącznik nr 2 – formularz oferty;

3.

Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust.
1 uPZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;

4.

Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust.
1
uPZP
dotyczące
spełniania
warunków
udziału
w postępowaniu

5.

Załącznik nr 5 – wzór pełnomocnictwa;

6.

Załącznik nr 6 – formularz cenowy;

7.

Załącznik nr 7 – zdolność techniczna i zawodowa - wykaz dostaw;

8.

Załącznik nr 8 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

9.

Załącznik nr 9 - zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ
WZÓR UMOWY
UMOWA
zawarta w Kołudzie Wielkiej w dniu …………………… 2021 r. pomiędzy:

Instytutem Zootechniki Państwowym Instytutem Badawczym Zakładem Doświadczalnym
Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1, Kołuda Wielka, 88-160 Janikowo, KRS 0000125481, NIP 675-00021-30, REGON 000079728, reprezentowanym przez:
1. dr inż. Halinę Bielińską – p.o. Dyrektora Zakładu
zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………… z siedzibą / zamieszkałego w ………………………………, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………… Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem ……………….. / wpisanego do ewidencji działalności
gospodarczej ………………..; REGON ………………………., NIP ………………………;. reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą,

UWAGA:
W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcy działającym wspólnie, wykonawcy ci ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

łącznie zwane dalej Stronami.

zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Dostawę nawozów mineralnych
do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej”, ogłoszonego w BZP dnia …… 2021 r. pod nr
………….…. (oznaczenie sprawy 8/2021), prowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz U z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.),
o następującej treści:
PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1
1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia polegającego na sukcesywnej dostawie
nawozów mineralnych do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej.

2.

Szczegółowy wykaz nawozów mineralnych stanowiących przedmiot niniejszej umowy, opis
wymaganych parametrów jakościowych itd., określone zostały w formularzu cenowym
stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do IZ - PIB ZD Kołuda Wielka
i rozładunku na własny koszt.

4.

Termin przydatności do użycia nawozów mineralnych nie może być krótszy niż 12 miesięcy od
daty dostawy danej partii nawozów mineralnych.

5.

Zamawiający zastrzega, iż nie jest zobowiązany do zakupu wszystkich nawozów mineralnych
w ilościach wskazanych w załączniku nr 1 (oferta Wykonawcy) i 2 do umowy (formularz
cenowy). Wykonawca ma obowiązek dysponować pełnym asortymentem w ilościach
wskazanych w SWZ i ofercie dla wykonania niniejszej umowy.
TERMINY REALIZACJI
§2

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony w terminie 8 tygodni od dnia jej zawarcia,
z zastrzeżeniem obowiązków wykonawcy w zakresie gwarancji i rękojmi.
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WYNAGRODZENIE
§3
1.

Strony ustalają, że za zleconą Wykonawcy realizację przedmiotu umowy określonego w §1
niniejszej umowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej umowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości netto ………………………… zł. VAT ……………zł.
brutto……………………zł. (słownie ………………………………………………… złotych).

2.

Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania zamówienia, tj. m.in. koszt nawozów
mineralnych, ich transportu i rozładunku.

3.

Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje czynsz najmu zbiornika na nawozy, o którym
mowa w § 6 ust. 5 umowy (dot. Części 02 zamówienia).
§4

1. Wykonawca wystawi fakturę VAT, po realizacji każdej dostawy w ramach niniejszej umowy.
Faktura ta zostanie wystawiona od dnia realizacji każdej dostawy nawozów mineralnych i ich
odbioru przez Zamawiającego.
2. Wykonawca wystawi fakturę VAT na adres:
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka ul.
Parkowa 1 Kołuda Wielka 88-160 Janikowo NIP 675 000 21 30.
3. Zapłata nastąpi przelewem bankowym na konto Wykonawcy ……………………………… w terminie
……. dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę. Za dzień zapłaty uważa się dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§5
1. Zamawiający zobowiązany jest do wypłacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na
warunkach określonych niniejszą umową.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§6
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Terminowa dostawa (transport i wyładunek we wskazane miejsce) nawozów mineralnych
zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 (formularz cenowy), zapotrzebowaniem
Zamawiającego i w terminach przez niego wyznaczonych, nie później niż w czasie ….. godzin od
złożenia zamówienia (zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie później niż 96 h).
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, którego koszt wliczony
będzie w cenę towaru.
3. Nawozy mineralne powinny spełniać odpowiednie normy zgodnie z wymogami Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia powinien być wysokiej jakości (wolny od jakichkolwiek wad) zgodnie
z obowiązującymi normami, z terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż 12 miesięcy
od daty dostawy danej partii nawozu. W przypadku niespełniania przez nawozy obowiązujących
norm bądź warunków określonych w niniejszej umowie Zamawiający jest uprawniony do
odmowy odbioru nawozów.
4. Wykonawca dostarczy nawozy mineralne na podstawie zamówienia złożonego pisemnie lub
telefonicznie przez Zamawiającego.
§7
RĘKOJMIA I GWARANCJA
Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na sprzedany towar na okres 1 roku od dnia dostawy
danej partii nawozów mineralnych, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi umowy
sprzedaży. Wykonawca oświadcza, że niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny,
a oświadczenie złożone przez Wykonawcę w niniejszej umowie, obowiązki w niej ujęta oraz
oświadczenia złożone wraz z ofertą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
stanowią oświadczenia gwarancyjne w rozumieniu art. 577 i nast. kc.
REKLAMACJE
§8
Specyfikacja Warunków Zamówienia w przetargu pn.:
„Dostawa nawozów mineralnych do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej”.

Strona 16 z 35

Oznaczenie sprawy: 8/2021

1. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad w terminie 7
dni kalendarzowych od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji.
2. Zamawiający może wystąpić z reklamacją w terminie 1 miesiąca od dnia stwierdzenia wad.
3. Wszelkie koszty związane z reklamacją ponosi Wykonawca.
4. Niezależnie od innych uprawnień przewidzianych niniejszą umową i bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający może również żądać od Wykonawcy
naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia w dostawie lub rozpatrzeniu reklamacji.
KARY UMOWNE
§9
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedotrzymanie terminu dostaw
w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, przy czym za niedotrzymanie
terminu dostawy uważa się również dostawę towaru niezgodnego z wymogami określonymi
w niniejszej umowie.

2.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedotrzymanie terminu dostaw
w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji
ponad termin określony w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

3.

Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych
w niniejszej umowie kar umownych.

4.

W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za realizację niniejszej umowy Wykonawcy
przysługują odsetki ustawowe.

5.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1 umowy.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 10
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Niezależnie od przesłanek określonych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia
od umowy gdy:
a)

majątek Wykonawcy zostanie poddany zajęciu komorniczemu w toku egzekucji cywilnej
bądź administracyjnej,

b)

w przypadku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę,
przy czym za nienależyte wykonanie umowy uważa się w szczególności: co najmniej
trzykrotne: stwierdzenie dostawy towaru o jakości nie spełniającej wymagań
Zamawiającego, nieterminowe dostarczenie lub niedostarczenie towaru zgodnego
z zamówieniem, nierozpatrzenie reklamacji w wymaganym terminie.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od
w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

umowy

w

przypadkach

przewidzianych

4. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać
uzasadnienie pod rygorem nieskuteczności takiego oświadczenia.
5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie on
zobowiązany do uiszczenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości umowy,
niezależnie od kar umownych wskazanych w § 9 niniejszej umowy.
ZMIANA UMOWY
§ 11
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w
formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadkach
określonych w art. 455 uPZP.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach umowy
wyłącznie w przypadku, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym
prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i
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usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie
odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia wyłącznie w przypadku zajścia
siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia
i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają
terminową realizację zamówienia, a których nie można było przewidzieć na etapie
przeprowadzenia postępowania i zawarcia umowy.
PODWYKONAWCY
§12
1. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę realizacji części dostawy stanowiącej przedmiot
zamówienia, podwykonawca w szczególności musi spełnić następujące warunki:
a) znajdować się w sytuacji podmiotowej, dysponować wiedzą i doświadczeniem oraz
potencjałem osobowym i technicznym na poziomie nie niższym niż Wykonawca;
b) przekazać Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy
z Wykonawcą (oraz kopię ewentualnych aneksów), a obowiązki podwykonawcy określone tą
umową, w zakresie dostaw zleconych podwykonawcy względem Zamawiającego
uregulowanymi w umowie zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania;
c) uzyskać wyraźną zgodę Zamawiającego przed rozpoczęciem dostaw;
2. Niespełnienie przez podwykonawcę warunków określonych w pkt 1 uprawnia
Zamawiającego do złożenia zastrzeżeń lub sprzeciwu co do uznania statusu
zainteresowanego podmiotu jako podwykonawcy. Zamawiający wyraża zastrzeżenia bądź
sprzeciw w terminie 14 dni od złożenia przez podwykonawcę dokumentów na potwierdzenia
spełniania warunków określonych w ust. 1. Po uzupełnieniu dokumentów bądź złożeniu
wyjaśnień termin na złożenie sprzeciwu bądź zastrzeżeń biegnie na nowo.
3. Wykonawca zobowiązany jest uiścić wynagrodzenie należne podwykonawcy
wystawieniem faktury za realizację dostawy w ramach niniejszej umowy.

przed

4. Zasady zawierania umów z podwykonawcami i obowiązki z tym związane znajdują
zastosowanie również do umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
Strony zobowiązane są do przestrzegania w czasie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej
wygaśnięciu lub rozwiązaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z późn. zm.), zwłaszcza
w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem odpowiedzialności prawnej
i finansowej, z zastrzeżeniem przepisów uPZP oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.
§ 14
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie:
1. Postanowienia SWZ w przetargu nieograniczonym na „Dostawę nawozów mineralnych do
Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej”, ogłoszonego w BZP pod nr ………. (oznaczenie
sprawy 8/2021), w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa.
2. Właściwe przepisy kodeksu cywilnego, chyba że przepisy uPZP stanowią inaczej.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
§ 16
Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy powszechne
właściwe wg siedziby Zamawiającego.
§ 17
Załączniki:
1. Załącznik nr 1: Formularz oferty (odpowiednik wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 2
do SWZ)
2. Załącznik nr 2: Formularz cenowy (odpowiednik wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 6
do SWZ)
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Kołuda Wielka, dnia ………… 2021 r.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..
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ZAŁACZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ OFERTY (WZÓR)
CZĘŚĆ OGÓLNA

Szczegółowe oznaczenie Wykonawcy – pełna nazwa wykonawcy składającego ofertę z podaniem
adresu siedziby, nr KRS, NIP, REGON
Nr.telefonu ………………………………………………
Fax ……………………………………………………………
Adres poczty elektronicznej…………………………………………
NIP………………………………………………………………………………
/pieczęć Wykonawcy/

REGON……………………………………………………………………...

ZAMAWIAJĄCY:
INSTYTUT ZOOTECHNIKI
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Doświadczalny
Kołuda Wielka

Działając w imieniu wymienionego/ych powyżej Wykonawcy/ów oferujemy cenę za realizację na
rzecz zamawiającego zamówienia pn. „Dostawa nawozów mineralnych do Zakładu Doświadczalnego
w Kołudzie Wielkiej” (znak sprawy: 8/2021).
Oferujemy cenę za realizację zamówienia ustaloną zgodnie z wymogami opracowanej przez
zamawiającego SWZ i określoną w części szczegółowej niniejszego Formularza Oferty.

1. Część nr 1 - Dostawa nawozu wieloskładnikowego (5%N, 15% P2O5, 30% K2O)
2. Część nr 2 - Dostawa nawozu wieloskładnikowego (15% P2O5, 30% K2O)
3. Część nr 3 - Dostawa kredy nawozowej granulowanej
W przypadku wybrania naszej oferty umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we
wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ, oraz innych postanowieniach tejże SWZ,
a treść wszystkich w/w dokumentów akceptujemy bez zastrzeżeń.
Uważamy się za związanych złożoną ofertą 30 dni od momentu upływu terminu składania ofert,
tj. do dnia 07.07.2021 r.
Podwykonawcom powierzamy wykonanie następujących dostaw wchodzących w zakres zamówienia
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jednocześnie poniżej wskazujemy osobę wyznaczoną do kontaktu z Zamawiającym:
………………………………………………………………../ osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy tel./fax.,
stanowisko służbowe
Ponadto oświadczamy, że /zaznaczyć odpowiednie pole wyboru/:
1.

Jesteśmy mikro przedsiębiorcą

2.

Jesteśmy małym przedsiębiorcą

3.

Jesteśmy średnim przedsiębiorcą

4.

Nie jesteśmy mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą

Zgodnie z art. 104 – 16 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. (t.j. Dz.U. 2016
poz. 1829). Powyższa informacja jest niezbędna, w celu wypełnienia przez Zamawiającego, ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia - zał. Nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów ogłoszeń
zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
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……….……………………………………………………………………………………….
(data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
POUCZENIE:
Osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza.
Wprowadzenie jakichkolwiek zastrzeżeń lub postanowień odbiegających od warunków
określonych w SWZ skutkować może odrzuceniem oferty.
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FORMULARZ OFERTY
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

Część nr 1 - Dostawa nawozu wieloskładnikowego (5% N, 15% P2O5,
30% K2O)
1. Cena za wykonanie zamówienia pn. „Dostawa nawozów mineralnych do
Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej” (znak sprawy 8/2021)

Cena netto
(zł)

Przedmiot

Podatek VAT
(%)

(zł)

Cena brutto
(zł)

Zgodnie z SWZ

Łączna cena brutto za realizację całości zamówienia

ZŁ
(należy podać wartość zamieszczoną kolumnie „Cena brutto (zł)” w pkt 1

Słownie: …………………………………………………………………………..
2. Okres gwarancji / rękojmi: 12 miesięcy od realizacji poszczególnej dostawy.
3. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ
4. Termin płatności 30 dni
5. Oferujemy realizację zamówienia od telefonicznego zawiadomienia w czasie:

Przedmiot

Zgodnie z SWZ

Termin dostawy (nie dłużej niż 96h)

………………………………..
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Część nr 2 - Dostawa nawozu nawozu wieloskładnikowego (15% P2O5, 30%
K2O)
1. Cena za wykonanie zamówienia pn. „Dostawa nawozów mineralnych do
Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej” (znak sprawy 8/2021)

Cena netto
(zł)

Przedmiot

Podatek VAT
(%)

(zł)

Cena brutto
(zł)

Zgodnie z SWZ

Łączna cena brutto za realizację całości zamówienia

ZŁ
(należy podać wartość zamieszczoną kolumnie „Cena brutto (zł)” w pkt 1
Słownie: …………………………………………………………………………..
2. Okres gwarancji / rękojmi: 12 miesięcy od realizacji poszczególnej dostawy.
3. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ
4. Termin płatności 30 dni
5. Oferujemy realizację zamówienia od telefonicznego zawiadomienia w czasie:

Przedmiot

Zgodnie z SWZ

Termin dostawy (nie dłużej niż 96h)

………………………………..
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Część nr 3 - Dostawa nawozu kredy nawozowej granulowanej
1. Cena za wykonanie zamówienia pn. „Dostawa nawozów mineralnych do
Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej” (znak sprawy 8/2021)

Cena netto
(zł)

Przedmiot

Podatek VAT
(%)

(zł)

Cena brutto
(zł)

Zgodnie z SWZ

Łączna cena brutto za realizację całości zamówienia

ZŁ
(należy podać wartość zamieszczoną kolumnie „Cena brutto (zł)” w pkt 1
Słownie: …………………………………………………………………………..
2. Okres gwarancji / rękojmi: 12 miesięcy od realizacji poszczególnej dostawy.
3. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ
4. Termin płatności 30 dni
5. Oferujemy realizację zamówienia od telefonicznego zawiadomienia w czasie:

Przedmiot

Zgodnie z SWZ

Termin dostawy (nie dłużej niż 96h)

………………………………..

A. ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA OFERTY

1. .........................................
2. ..........................................
3. ..........................................
4. ..........................................
5. ..........................................
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1
UPZP DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

My niżej podpisani

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

działając w imieniu i na rzecz

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

..........................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ów)
(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i
dokładne adresy wszystkich podmiotów)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa nawozów
mineralnych do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej” (znak sprawy 8/2021)
prowadzonego przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład
Doświadczalny Kołuda Wielka oświadczamy, co następuje:
I.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY
1. Niniejszym, działając na podstawie art. 125 ust. 1 uPZP oświadczam, że nie
podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 uPZP.
2. Niniejszym, działając na podstawie art. 125 ust. 1 uPZP oświadczam, że nie
podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4
uPZP.
………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 uPZP lub art. 109 ust. 1 pkt
4 uPZP – jeżeli brak podstaw wykluczenia: przekreślić lub napisać „NIE DOTYCZY”).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust.
2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
Specyfikacja Warunków Zamówienia w przetargu pn.:
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II.

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
(jeżeli wykonawca nie korzysta z zasobów podmiotów trzecich: przekreślić lub napisać
„NIE DOTYCZY”).

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

III.

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE
PODWYKONAWCY
NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

w

podwykonawcą/ami:

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

……………………………………………………………………..….……

będącego/ych
(podać

pełną

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
(jeżeli wykonawca nie korzysta z podwykonawców: przekreślić lub napisać „NIE
DOTYCZY”)
………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

IV.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1
UPZP DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
My niżej podpisani

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

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

działając w imieniu i na rzecz

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

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ów)
(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy
wszystkich podmiotów)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa nawozów
mineralnych do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej” (znak sprawy 8/2021)
prowadzonego przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład
Doświadczalny Kołuda Wielka oświadczamy, co następuje:
I.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Działając na podstawie art. 125 ust. 1 uPZP oświadczam, że spełniam warunki udziału w
postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt V SWZ, na potwierdzenie czego
dysponuję dokumentami wskazanymi w pkt VI SWZ.

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

II.

INFORMACJA W
PODMIOTÓW:

ZWIĄZKU

Z

POLEGANIEM

NA

ZASOBACH

INNYCH

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w pkt V SWZ ….. (wskazać dokładną jednostkę
redakcyjną
tekstu),
polegam
na
zasobach
następującego/ych
podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………….………………………………
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………..
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu; jeżeli
wykonawca nie korzysta z podwykonawców: przekreślić lub napisać „NIE DOTYCZY”).

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ
PEŁNOMOCNICTWO (WZÓR)
Niniejszym ....................................................................................................................
(nazwa (firma), siedziba mocodawcy – Wykonawcy udzielającego pełnomocnictwa)

udziela

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(dokładne dane pełnomocnika, w tym: imię i nazwisko, adres pełnomocnika)

pełnomocnictwa do reprezentowania
w przetargu nieograniczonym pn.

…………………………………..

(nazwa

(firma)

mocodawcy)

„Dostawa nawozów mineralnych do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej”
(znak sprawy: 8/2021)
Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do reprezentowania w przetargu / do reprezentowania
w przetargu i podpisania umowy w wyniku jego rozstrzygnięcia i wybrania naszej oferty*, a w
szczególności do: składania i podpisywania wszelkich oświadczeń, dokumentów, potwierdzenia za
zgodność z oryginałem dokumentów i innych czynności w przetargu, złożenia (podpisania) oferty.

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia / nie uprawnia* do udzielenia dalszych pełnomocnictw.

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do odwołania.

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych lub
umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

w ostatecznej treści dokumentu należy zdecydować się na jedną z opcji przez usunięcie z treści opcji
przeciwnej
*
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Część nr 1 - Dostawa nawozu wieloskładnikowego (5% N, 15% P2O5, 30% K2O)
Rodzaj nawozu

Wieloskładnikowy

Nazwa handlowa

Zawartość %
nawozu

5% N
15% P2O5
30% K2O

Ilość/
tona

120

Opakowania

Cena netto/
za tonę

Wartość
netto
(całość)

Podatek
VAT…%

Big-bag
500 kg
Ogółem:

Wykonawca wypełni następujące pozycje tabeli: nazwa handlowa, cena netto,

wartość netto, stawka VAT ,wartość podatku VAT, wartość brutto
………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych lub umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)
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Wartość
brutto

Oznaczenie sprawy: 8/2021

Część nr 2 - Dostawa nawozu wieloskładnikowego (15% P2O5, 30% K2O)
Rodzaj nawozu

Wieloskładnikowy

Nazwa handlowa

Zawartość %
nawozu

Ilość/
tona

Opakowania

15% P2O5
30% K2O

48

Big-bag
500 kg

Cena netto/
za tonę

Wartość
netto
(całość)

Podatek
VAT…%

Ogółem:
Wykonawca wypełni następujące pozycje tabeli: nazwa handlowa, cena netto,

wartość netto, stawka VAT ,wartość podatku VAT, wartość brutto
………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych lub umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

Specyfikacja Warunków Zamówienia w przetargu pn.:
„Dostawa nawozów mineralnych do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej”.
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Wartość
brutto

Oznaczenie sprawy: 8/2021

Część nr 3 - Dostawa kredy nawozowej granulowanej
Rodzaj nawozu
Kreda nawozowa
granulowana

Nazwa handlowa

Zawartość %
nawozu

Ilość/
tona

CaCO3 min. 95%,
w przeliczeniu na
CaO min. 50%.
Zawartość wody
nie większa niż
5%.
Wapno
pochodzenia
naturalnego –
kopalina, granule
o wielkości 2-4
mm, Typ G.1.5a
lub b – wg.
Rozporządzenia nr
463/2013,
zmieniające
rozporządzenie WE
2003/2003

72

Opakowania

Cena netto/
za tonę

Wartość
netto
(całość)

Podatek
VAT…%

Big-bag
500 kg

Ogółem:
Wykonawca wypełni następujące pozycje tabeli: nazwa handlowa, cena netto,

wartość netto, stawka VAT ,wartość podatku VAT, wartość brutto
………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych lub umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

Specyfikacja Warunków Zamówienia w przetargu pn.:
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Wartość
brutto

Oznaczenie sprawy: 8/2021

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ
ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA – WYKAZ DOSTAW

Wykaz dostaw spełniających kryteria określone w pkt V.2.4)a) SWZ.
Przedmiot dostaw

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………

Nazwa
zamawiającego
(adres, telefon, faks)

Data (rozpoczęcia
i zakończenia) i
miejsce realizacji

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

Wartość umowy
brutto
(w zł)
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały
należycie wykonane (referencje).

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych lub
umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

Specyfikacja Warunków Zamówienia w przetargu pn.:
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Oznaczenie sprawy: 8/2021

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ (WZÓR)
My niżej podpisani

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

działając w imieniu i na rzecz

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

..........................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ów)
(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i
dokładne adresy wszystkich podmiotów)

OŚWIADCZAMY, ŻE:

Oświadczamy, że nie należymy/należymy 1 do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm) o
której mowa w art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.
W przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej.

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych lub
umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
Specyfikacja Warunków Zamówienia w przetargu pn.:
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Oznaczenie sprawy: 8/2021

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów
niezbędnych do realizacji zamówienia na wskazanych poniżej warunkach:
Podmiot trzeci:
Wykonawca:
Zamówienie:

Dostawa nawozów mineralnych do
Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie
Wielkiej
(ozn. sprawy 8/2021)

Zamawiający:

Instytut Zootechniki – Państwowy
Instytut
Badawczy
Zakład
Doświadczalny Kołuda Wielka
Ul. Parkowa 1
Kołuda Wielka , 88-160 Janikowo

Rodzaj zasobu oddawanego do dyspozycji:

 zdolności techniczne lub zawodowe
 sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu
będzie polegało na:
Okres, w którym Wykonawca
dysponował wskazanym zasobem:
Charakter stosunku, jaki będzie
Wykonawcę z podmiotem trzecim:

będzie
łączył

Czy oddanie do dyspozycji wskazanego
zasobu będzie oznaczało udział (pośredni
lub bezpośredni) podmiotu trzeciego w
realizacji choćby części zamówienia?

 tak
 nie

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych lub
umocowanych do reprezentowania podmiotu trzeciego)
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