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W POSTĘPOWANIU PN.:
„DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO”
(zwana dalej SIWZ)

Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach
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Dyrektor Zamawiającego
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I.

ZAMAWIAJĄCY
1. Pełna nazwa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
w Radzikowie
Zakład Doświadczalny Bonin
2. Dokładny adres siedziby

Bonin 48, 76-009 Bonin
3. Telefon/fax:

(094) 342 69 62
4. E-mail:
5. Strona www:

zdbonin@post.pl
www.zdbonin.pl

6. NIP:

529-000-70-29
7. Regon:

000079480-00105
8. Numer KRS:

0000074008
II.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, w procedurze
właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progów określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp, rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126), ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018r. poz.1025 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra
Gospodarki z 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz.U. z 2015r., poz.1680), ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z
2018 r., poz.755 z późn.zm.), ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i
kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2018r., poz. 427), ustawy z dnia 28 października 2002r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z
2018r., poz.703), ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.
z 2018r., poz. 798 z późn.zm.) oraz inne przepisy szczególne.
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III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego (kod CPV 09134100-8).
2. Szczegółowe warunki, na jakich Zamawiający udzieli zamówienia, w tym przede
wszystkim obowiązki Wykonawcy określa niniejsza SIWZ, w tym w szczególności
załącznik nr 7 do SIWZ (wzór umowy).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Olej napędowy musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.
z 2015 r., poz. 1680).
5. Olej napędowy musi spełniać wszystkie wymagania
z obowiązującymi przepisami, tj. polską normą PN-EN 590.

jakościowe

zgodnie

6. Miejscem dostawy oleju napędowego są zbiorniki Zamawiającego mieszczące się w
siedzibie Zamawiającego, tj.: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy
Instytut Badawczy w Radzikowie, Zakład Doświadczalny Bonin, Bonin 48, 76-009 Bonin.
7. Dostawa oleju napędowego sukcesywnie w ilościach zależnych od bieżących potrzeb
Zamawiającego:
1) Szacunkowa ilość zamawianego oleju napędowego wynosi 170 m3.
2) Przybliżona ilość jednorazowej dostawy oleju napędowego wynosi: 6-40 m3.
8. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie na zgłoszenie telefoniczne lub przesłane faksem
zamówienie w terminie nie przekraczającym w dni robocze 24 godzin od dnia otrzymania
zamówienia.
9. Do każdej partii dostarczonego oleju napędowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć
„świadectwo jakości” (atest) producenta paliwa lub kopie atestu dot. dostarczanej partii
paliwa. Ewentualne niezgodności w ateście na olej napędowy danej partii z parametrami
określonymi w niniejszej SIWZ oraz przedłożonej ofercie Wykonawcy będzie uznane za
dostawę niezgodną z zamówieniem i będzie podlegało reklamacji – w trybie i na zasadach
określonych w ust. 10.
10. Do każdej partii dostarczonego oleju napędowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć
dokument WZ zawierający termin dostawy oleju napędowego, ilość dostawy w m3 oraz
w przeliczeniu na jeden litr, a także informację o ciężarze właściwym oleju w przeliczeniu
na kg, w celu kontroli ciężaru oleju napędowego przy pomocy wagi wozowej, znajdującej
się na terenie Zakładu Doświadczalnego Bonin.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania próbki oleju napędowego w ilości
0,0005 m3 przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia, iż olej napędowy nie spełnia
wymogów określonych w SIWZ Zamawiający zwróci Wykonawcy całą partię oleju
napędowego na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszelkie szkody powstałe
z powodu złej jakości dostarczonego oleju napędowego.
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12. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej SIWZ 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.
IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a)

nie podlegają wykluczeniu,

b)

spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek zostanie spełniony poprzez przedłożenie aktualnej koncesji w zakresie
obrotu paliwami ciekłymi – zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755 z późn.zm.).
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony
poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3) zdolności technicznej lub zawodowej

Warunek zostanie spełniony poprzez przedłożenie wykazu minimum trzech dostaw,
o łącznej wartości minimum 500 000,00 zł netto (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100),
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, odpowiadających swoim rodzajem dostawie
stanowiącej przedmiot zamówienia, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonane a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny, o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z zał. 4 do SIWZ.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie dotyczące tych
podmiotów, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do SIWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o
których mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
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o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp
oraz, o których mowa w rozdziale VI ust. 2 SIWZ.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega
Wykonawca, 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:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w ust. 1 pkt 2.
8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 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:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
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VI.

PODSTAWY WYKLUCZENIA

1.

2.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku
do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku
do którego zachodzą wskazane poniżej okoliczności, spośród przewidzianych w art. 24 ust.
5 ustawy Pzp, tj:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.z 2017r. poz. 1508
z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017r. poz. 2344, z późn.zm.),
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

VII.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJACYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku
nr 2 i nr 3 do SIWZ, które będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
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grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – zgodnie
z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający może odstąpić od
procedury art. 24aa ustawy Pzp, gdy oceniając stan faktyczny sprawy uzna stosowanie tej
procedury za niecelowe.
4. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni przedłoży następujące
oświadczenia i dokumenty:
A. Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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 Pzp.
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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.
3. Zaświadczenie właściwej terenowej 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 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.
Dokumenty, o których mowa w ust.1-3 Wykonawca przedłoży w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni. Dokumenty muszą być aktualne na dzień złożenia
oferty.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, składa dokument lub dokumenty
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wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
1) że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwymi organami 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;
dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5. 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. 5, 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.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7. Jeżeli będzie 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, a jeżeli
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
8. Wszystkie wymagane oświadczenia Wykonawca składa w oryginale. Dokumenty
Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
10. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
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B. Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia warunków udziału
w postępowaniu:
1. Aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi – zgodnie z ustawą
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz.755 z późn.zm.).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dostawy
oferowanego przez Wykonawcę – zgodnie z zał. 6 do SIWZ.

oleju

napędowego

3. Wykaz minimum trzech o łącznej wartości minimum 500 000,00 zł netto (słownie
złotych: pięćset tysięcy 00/100), wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia,
z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz
którego dostawy były wykonane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny, o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy – zgodnie z zał. 4 do SIWZ.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO

VIII.

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1.

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2017r. poz. 1481 z późn.zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca,
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017r., poz. 1219).

2.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2017r., poz. 1219), każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.

Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz
dotyczące podwykonawców, należy złożyć w oryginale.

4.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie
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ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
5.

Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

6.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.

7.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej,

8.

W sytuacji, gdy zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie
prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający zamieszcza
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

9.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na
piśmie i skierowane na adres: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy
Instytut Badawczy w Radzikowie, Zakład Doświadczalny Bonin, Bonin 48, 76-009
Bonin lub e-mail: sekretariat@zdbonin.pl
Zamawiający udzieli odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez
ujawniania źródła zapytania oraz na własnej stronie internetowej.

10. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
mgr Magdalena Miziołek tel./fax. (094) 342-69-62
mgr inż. Stanisław Stypa tel./fax. (094) 342-69-62.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

IX.
1.

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł.
(słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).

2.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.359 z późn. zm).
4.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto zamawiającego w
Bałtyckim Banku Spółdzielczym Nr 98 8566 1013 0201 0320 2001 0001 do dnia 09
sierpnia 2018 r.
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty
zostanie termin uznania kwoty na rachunku zamawiającego. Zamawiający zastrzega, iż nie
ma możliwości złożenia wadium w formie pieniężnej w kasie zamawiającego.

5.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania
ofert w siedzibie zamawiającego Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, Zakład Doświadczalny Bonin, Bonin
48, 76-009 Bonin, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem
należy załączyć do oferty.

6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone
przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i
ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Oferta niezabezpieczona wadium w terminie otwarcia ofert, spowoduje wykluczenie
Wykonawcy z postępowania. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego
z konsorcjantów.
8. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

X.
1.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
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upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI.

3.

Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

4.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

5.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść
formularza ofertowego stanowi załącznik 1 do SIWZ.
4. Do oferty należy załączyć wydruk świadczący o źródle pozyskania ceny oleju napędowego na
dzień 09 sierpnia 2018 r., a także pozostałe oświadczenia i dokumenty wskazane w treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Ofertę i załączniki należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.
7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w
obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. W
przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, oryginał pełnomocnictwa musi być
dołączony do oferty chyba, że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty
dokumentów.
UWAGA! Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres i rodzaj czynności, do
których pełnomocnik został umocowany.
UWAGA! Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wypełniając formularz
ofertowy, jak również inne dokumenty powołując się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa

Strona 13 z 34

Ozn. sprawy 2/PN/D/2018

i adres wykonawcy”, wpisują dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, a nie dane pełnomocnika.
8. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny, wszelkie poprawki winny być zaparafowane
przez osobę podpisującą ofertę.
9. Oferta, jak i załączniki powinny być sporządzone zgodnie z wzorami załączonymi do SIWZ.
10. Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty (łącznie z załącznikami) były ponumerowane.
11. Ofertę należy złożyć w formie uniemożliwiającej rozsypanie kartek.
12. Oferta winna być opakowana w sposób uniemożliwiający jej odczytanie przed otwarciem.
13. Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej
specyfikacji.
UWAGA! Pełnomocnictwo składane w formie kopii musi być potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
14. Ofertę należy złożyć w opakowaniu. Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą
informację:
OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA:
„Dostawa oleju napędowego". Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.
Przetarg ozn. 2/PN/D/2018.
15. Na opakowaniu zawierającym ofertę należy również podać nazwę i adres wykonawcy tj.
firmy, składającej ofertę. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi
wykonawca.
16. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim
oznakowana została oferta oraz datą i godziną jej złożenia.
17. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
18. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy, bez otwierania.
19. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego,
czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.
W tym celu należy wskazać w formularzu ofertowym nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich
wartość bez kwoty podatku.
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XII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie,
Zakład Doświadczalny Bonin, Bonin 48, 76-009 Bonin, w Sekretariacie.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 10 sierpnia 2018r. o godzinie 11:30 Sekretariat.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 sierpnia 2018r. o godzinie 12:00 Gabinet Dyrektora.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
XIII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne ze złożoną
ofertą.
2. Cena (brutto) podana przez Wykonawcę w ofercie, stanowi ostateczną cenę za wykonanie
przedmiotu zamówienia i winna być wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
i podana w polskich złotych.
3. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy realizacji zamówienia, w tym warunki i
obowiązki umowne określone we wzorze umowy, w tym m.in. koszt dostawy (wraz z
transportem do siedziby Zakładu) przedmiotu zamówienia zgodnego z wymaganiami
Zamawiającego, koszt przeszkolenia dwóch pracowników oraz wszelkie inne koszty
niezbędne
do
realizacji
przedmiotu
zamówienia.
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XIV.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:
cena

–

waga

kryterium

60%

termin płatności – waga kryterium 40%
2. W odniesieniu do kryterium cena, ocena ofert zostanie dokonana poprzez zastosowanie
następującego wzoru:

Liczba punktów =

cena brutto oferty najtańszej
--------------------------------------- x 60 pkt
cena brutto oferty badanej

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia. Największą liczbę punktów otrzyma Wykonawca oferujący najniższą cenę.
3. W odniesieniu do kryterium termin płatności, ocena ofert zostanie dokonana poprzez
przyznanie odpowiednio punktów:
a. 14 dni - otrzyma 0 pkt.
b. 18 dni - otrzyma 10 pkt,
c. 22 dni - otrzyma 20 pkt,
d. 26 dni - otrzyma 30 pkt,
e. 30 dni - otrzyma 40 pkt
Maksymalny termin płatności – 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
Minimalny termin płatności – 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną liczbę
punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
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5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
XV.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne
2.

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, zgodnie z
załącznikiem 7 do SIWZ. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wyznaczony przez
zamawiającego.

3.

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli przesłane zostało w inny
sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa
powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

4.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez
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przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa
w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.
XVI. WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. INFORMACJA

ODNOŚNIE

WARUNKÓW

ISTOTNYCH

ZMIAN

POSTANOWIEŃ UMOWY ZAWARTEJ Z WYKONAWCĄ
1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień umowy zawartej z
Wykonawcą w stosunku do treści oferty w formie aneksu do umowy, w zakresie:


XVIII.

zmiany terminu realizacji zamówienia (dostawy) przed jego upływem wskutek
zaistnienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności, których nie można było
przewidzieć w trakcie zawarcia umowy. Wniosek Wykonawcy w tej sprawie wymaga
uzasadnienia i udokumentowania oraz akceptacji Zamawiającego.
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1.
Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone szczegółowo w dziale VI ustawy
Prawo zamówień publicznych.
XIX. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH
Zamawiający nie dopuszcza powierzenia przez Wykonawcę wykonania zamówienia lub jego
części Podwykonawcom.
XX.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa
w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
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6. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
4. Załącznik nr 4 – Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
6. Załącznik nr 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
7. Załącznik nr 7 – Wzór umowy.
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Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
............................ dn. .........................
(miejscowość)

(data)

OFERTA DOTYCZĄCA ZAMÓWIENIA Nr 2/PN/D/2018
Wykonawca:................................................................................................................................

Adres:............................................................................................................................................
NIP: .............................................

tel.: ......................................................

faks: .............................................

e-mail: ..........................@ ........................

Zamawiający: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w
Radzikowie, Zakład Doświadczalny Bonin, Bonin 48, 76-009 Bonin, NIP: 529-000-70-29,
REGON: 000079480-00105
W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn :

„Dostawa oleju napędowego”
zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie www.zdbonin.pl.
1) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ:
• Dostawa oleju napędowego w ilości 170 m3 za kwotę
ogółem brutto (uwzględniającą marżę i rabat Wykonawcy).....….......................................zł
słownie…............................................................................................................................zł
w tym: podatek VAT (………%) ...…................................. zł,
netto (bez VAT) …................................................................ zł,
• Cena oleju napędowego za 1 m3
brutto (uwzględniająca marżę i rabat Wykonawcy) ………………………………zł
słownie ………………………………………………………………………………..zł
w tym: podatek VAT za 1 m3 (………%) ………………………zł
netto (bez VAT) …………………………………………………zł
•

Źródło pozyskania ceny producenta oleju napędowego opublikowanego na stronie
internetowej
GRUPY
LOTOS
S.A.
http://www.lotos.pl/144/dla_biznesu/hurtowe_ceny_paliw
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Do formularza ofertowego załączam wydruk świadczący o źródle pozyskania ceny oleju
napędowego na dzień 09 sierpnia 2018 r.
2) Zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 12 miesięcy od daty
podpisania umowy.
3) Warunki płatności: ………………. dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
4) Zamówienie zamierzam wykonać sam* /w wykonywaniu będą uczestniczyć inne podmioty,
które oddają do dyspozycji zasoby na czas wykonywania zamówienia – zgodnie z załączonym
zobowiązaniem. (*niepotrzebne skreślić)
5) Oświadczam że zapoznałem się z SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz że zdobyłem
konieczne informacje do przygotowania oferty. Oświadczam, że wzór umowy, stanowiący
załącznik nr 7 do SIWZ został przeze mnie zaakceptowany. Zobowiązuję się, w przypadku
wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na określonych we wzorze umowy warunkach, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formie konsorcjum / spółki
cywilnej * oświadczamy, że dla potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy
pzp ustanowiliśmy pełnomocnika: ……....................................................., którego upoważniliśmy
(w załączonym do Oferty pełnomocnictwie) do:
•
•

reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia * albo
reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego *

(w/w punkt wypełniają osoby wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia)
6) Oświadczam, że uważam się związanym niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
7) Oświadczam, że oferta zawiera / nie zawiera* informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje
takie zawarte są w następujących dokumentach: str. od ……............ do ……..................…….
Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.
8) Oświadczam, że znane są mi okoliczności związane z planowanymi zmianami stawek podatku
od towarów i usług (VAT), w tym z ich podwyższeniem.
9) Deklaruję, iż przedmiot dostawy (olej napędowy) posiada niezbędne atesty dopuszczające go
do użytku. Wszystkie dokumenty i atesty będą w języku polskim.
10) Osoby upoważnione ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym :
…..............................................................................................………………….
(imię, nazwisko, telefon).
11) Bank i numer rachunku bankowego Wykonawcy:
…............................................................................................................................
12) Oferta z załącznikami składa się z …........................... stron.
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* niepotrzebne skreślić
Załącznikami do niniejszej oferty są:
…………………………………………………..
…………………………………………………...
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

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

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

Miejscowość, data

Podpis osoby (osób) uprawnionej
(-nych)
do
reprezentowania
Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do SIWZ
………………………………………
Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ OLEJU
NAPĘDOWEGO prowadzonego przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy
Instytut Badawczy w Radzikowie, Zakład Doświadczalny Bonin, Bonin 48, 76-009 Bonin,
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w
…………..…………………………………………………..…………………………………………..
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

……….……….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w………………………………………………………...………..
właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

(wskazać dokument i

polegam na zasobach

następującego/ych podmiotu/ów: *……………………………………………………………
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..……………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………. ..……

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

……….……….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

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.

……….……….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

*niepotrzebne skreślić

Strona 24 z 34

Ozn. sprawy 2/PN/D/2018

Załącznik nr 3 do SIWZ
………………………………………
Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE
PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ OLEJU
NAPĘDOWEGO prowadzonego przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy
Instytut Badawczy w Radzikowie, Zakład Doświadczalny Bonin, Bonin 48, 76-009 Bonin,
oświadczam co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

Strona 25 z 34

Ozn. sprawy 2/PN/D/2018

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. 24 ust.
1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: *……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..………........……………….

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. R.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. R.
…………………………………………
(podpis)

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.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. R.
…………………………………………
(podpis)
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*niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 4 do SIWZ
………………………………………
Pieczęć Wykonawcy
WYKAZ WYKONYWANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT DOSTAW, A JEŻELI
OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE, W
ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ
Nazwa Wykonawcy:
……................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
……...............................................................................................................................................
L.p.

Przedmiot wykonanych
dostaw

Całkowita
wartość (netto)

Termin
wykonania

Nazwa (firma)
Zamawiającego

1.

2.

3.

Załącznik – dokument potwierdzający, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie np. referencje.

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

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

Miejscowość, data

Podpis osoby (osób) uprawnionej
(-nych)
do
reprezentowania
Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do SIWZ
………………………………………
Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ OLEJU
NAPĘDOWEGO prowadzonego przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy
Instytut Badawczy w Radzikowie, Zakład Doświadczalny Bonin, Bonin 48, 76-009 Bonin,
oświadczam co następuje:
nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn.zm.)
należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn.zm.)
i przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……….……….……. (miejscowość), dnia ………….…. r.
…………………………………………
(podpis)
* właściwe zaznaczyć
Wykonawca, który złoży oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni
Wykonawcy w ramach danego postępowania, zobowiązany jest wykazać, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
UWAGA: Niniejszy formularz oświadczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie
3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp.
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Załącznik nr 6 do SIWZ
………………………………………
Pieczęć Wykonawcy
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

I.

WYMAGANA CHARAKTERYSTYKA OLEJU NAPĘDOWEGO, SPEŁNIAJĄCA
WYMAGANIA OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI
Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2015 R. W SPRAWIE WYMAGAŃ JAKOŚCIOWYCH
PALIW CIEKŁYCH (DZ.U. Z 2015R., POZ. 1680):
L.p. Wymagana charakterystyka oleju napędowego:
1.

Szacunkowa ilość oleju napędowego 170 m3

2.

Gęstość w temp. 15ºC min. 820 kg/m3, max. 845 kg/m3

3.

Zawartość siarki – max. 10,0 mg/kg

4.

Liczba cetanowa min. 51,0

5.

Indeks cetanowy min. 46,0

6.

Temperatura zablokowania zimnego filtra:
• w okresie letnim (16.04 – 30.09) ……………………………….. 0ºC
• w okresie zimowym (16.11 – końca lutego)……………………. -20ºC
• w okresie przejściowym (01.03 – 15.04 oraz 01.10 – 15.11)…. -10ºC

7.

II.

Olej napędowy musi spełniać wszystkie wymagania jakościowe zgodnie z
obowiązującymi przepisami, tj. polską normą PN-EN 590.

MIEJSCEM DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO SĄ ZBIORNIKI
ZAMAWIAJĄCEGO MIESZCZĄCE SIĘ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO, TJ.:
INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY W RADZIKOWIE, ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BONIN, BONIN 48,
76-009 BONIN.

.................................................
Miejscowość, data

..............................................................
Podpis osoby (osób) uprawnionej
(-nych)
do
reprezentowania
Wykonawcy
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Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy

UMOWA NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO
Zawarta w Boninie w dniu………………………. 2018 r. pomiędzy:
INSTYTUTEM HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN – PAŃSTWOWYM
INSTYTUTEM BADAWCZYM W RADZIKOWIE ZAKŁADEM DOŚWIADCZALNYM
BONIN, 76-009 BONIN 48, NIP: 529-000-70-29, REGON: 0000074008
reprezentowanym przez: inż. Jana Jankowskiego – Dyrektora IHAR - PIB w Radzikowie Zakład Doświadczalny Bonin zwanym dalej Zamawiającym
a ………………………………………………………………………………………………… z
siedzibą ………………………………………………………………………………………..
NIP: …………………..… REGON: ……………………... KRS: …………….…………....
reprezentowanym przez: …………………………………………………………….………….
zwanym dalej Wykonawcą
§1
Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221.000,00
EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Wykonawca zobowiązuje się do dostaw na rzecz
Zamawiającego oleju napędowego w szacunkowej ilości: 170 m3 (sto siedemdziesiąt metrów
sześciennych oleju napędowego) do zbiorników Zamawiającego znajdujących się w :
1) siedzibie Zamawiającego, tj.: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy
Instytut Badawczy w Radzikowie, Zakład Doświadczalny Bonin, Bonin 48, 76-009 Bonin,
2) na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, umową oraz
ofertą Wykonawcy z dnia ……………. stanowiącymi integralną część umowy.
§2
1. Strony ustalają wartość ogółem dostawy zamówienia określoną w §1 na kwotę:

•

netto ogółem (uwzględniającą marżę i rabat):
………………………………………………
(słownie złotych…………………………………………………………………………..)

•

podatek od towarów i usług (…………% VAT) w kwocie:
…………………………………
(słownie złotych: …………………………………………………………………………..)

•

wartość brutto ogółem:
……………………………………………………………………..
(słownie złotych: …………………………………………………………………………..)
- w tym:
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•

cena jednostkowa (netto)-(uwzględniająca marżę i rabat): ………………………………..
(słownie złotych: ………………………………………………………………………….)
za 1 m3 oleju napędowego

•

podatek
od
towarów
i
……………………………………

usług (……….% VAT)

w

kwocie:

(słownie złotych: ………………………………………………………………………….)
•

cena jednostkowa brutto: …………………………………………………………………..
(słownie złotych: ………………………………………………………………………….)
za 1 m3 oleju napędowego – z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zmiana wskazanej w ust. 1 ceny za 1m3 oleju napędowego dostarczanego w okresie realizacji

niniejszej Umowy, będzie dokonywana tylko w przypadku zmiany ceny producenta tego oleju
przyjętej za podstawę ustalenia ceny określonej w ofercie Wykonawcy i tylko proporcjonalnie
do skutków tej zmiany (obniżki lub podwyżki).
3. Wykonawca zobowiązany jest przed każda zmianą cen paliw zawiadomić o tym fakcie
Zamawiającego, wskazując podstawy faktyczne zmiany ceny jednostkowej paliwa oraz termin
zmiany ceny dokonanej przez producenta.
4. Zmiany ceny, o których mowa w ust. 2 i 3 wymagają podpisania aneksu do umowy.
§3
1. Wykonawca każdorazowo realizował będzie dostawę oleju napędowego na podstawie
pisemnego zawiadomienia Zamawiającego doręczonego za pośrednictwem poczty, faksu lub
zgłoszenia telefonicznego, w ciągu 24 godzin w dni robocze, określającego:
•
•
•

ilość zamawianego oleju napędowego,
termin dostawy,
miejsce dostawy.
2.
W terminie 12 godzin od daty otrzymania zawiadomienia Wykonawca obowiązany jest
potwierdzić pisemnie (faksem) lub telefonicznie realizację zamówienia ze wskazaniem terminu
dostawy.
3.
Dostawa paliwa potwierdzana będzie przez przedstawiciela Zamawiającego na dokumencie
PZ.
§4
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w okresie ilościowym
dostarczonych paliw, co nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
2.
O ograniczeniu ilościowym dostarczanych paliw Zamawiający powiadomi na piśmie
Wykonawcę.
3.
W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
1.
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§5
1.
Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności za dostawy oleju napędowego na
podstawie wystawianych faktur VAT, do których należy załączyć raport ze zrealizowanych
transakcji w rozliczeniu miesięcznym w danym miesiącu w oparciu o dokumenty WZ
poświadczone przez przedstawicieli Zamawiającego. Raport powinien zawierać termin dostawy
oleju napędowego, ilość dostawy w m3 oraz w przeliczeniu na jeden litr, a także informację
o ciężarze właściwym oleju w przeliczeniu na kg, w celu kontroli ciężaru oleju napędowego przy
pomocy wagi wozowej, znajdującej się na terenie Zakładu Doświadczalnego Bonin. Raport ten
wraz z dokumentami WZ stanowić będzie podstawę wystawienia faktury VAT.
2.
Zapłata nastąpi w terminie …… dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT wraz
z dokumentami wymienionymi w ust. 1 na rachunek Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………….
3.
Strony umowy oświadczają, iż są podatnikami podatku od towarów i usług (VAT)
i posiadają NIP:
•
•

NIP Zamawiającego: 529-000-70-29
NIP Wykonawcy: …………………………

§6
1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość sprzedawanego oleju napędowego, spełniającego
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r. poz.1680 z późn.zm.), polską normą
PN-EN 590 oraz charakterystyką określoną w SIWZ.
2. Do każdej partii dostarczonego oleju napędowego Wykonawca obowiązany jest załączyć
świadectwo jakości (atest) dokumentujące spełnienie wymagań jakościowych dostarczonego
oleju napędowego określonych w SIWZ, w tym w rozporządzeniu wymienionym w ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania próbki oleju napędowego w ilości 0,0005 m3
przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia, iż partia dostarczonego oleju napędowego nie
spełnia wymagań jakościowych określonych w ust. 1 lub zawiera inne niezgodności pomiędzy
świadectwem jakości (atestem) załączonym do partii dostarczonego oleju napędowego
a parametrami określonymi w SIWZ (zał. 6) – Zamawiający na koszt Wykonawcy zwróci mu
wadliwą partię oleju napędowego.
4. Wykonawca pokryje wszelkie wydatki poniesione przez Zamawiającego związane z wadliwa
dostawą w tym wynikające z naprawy samochodów Zamawiającego. Ponadto zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% ceny netto wadliwej dostawy.
§7
1. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
w przypadku:
1) co najmniej dwukrotnego nie wywiązania się Wykonawcy z przyjętych do wykonania
dostaw,
2) co najmniej dwukrotnego zgłoszenia na piśmie zastrzeżenia co do jakości dostarczanego
oleju napędowego.
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2. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wartości netto ogółem przedmiotu umowy określonej w §2 ust.1.
3. Wykonawca zapłaci ponadto Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 250,00 zł
(słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt 00/100) za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostawy
zamówionej przez Zamawiającego partii oleju napędowego.
4. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej przez złożenie
oświadczenia drugiej stronie.
5. Kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego prawa do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogólnych, w szczególności, gdy kara umowna nie pokryje
wyrządzonej szkody.
6. Kary umowne potrącone będą z wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy oleju napędowego.
§8
1. Umowę zawarto na okres od ……………….. do …………. z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz §4.
2. W razie zaistnienia 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 tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne
roszczenia odszkodowawcze.
3. Okres obowiązywania umowy może być skrócony w przypadku wcześniejszego zrealizowania
dostawy oleju napędowego objętej przedmiotową umową.
§9
Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy, w tym do
składania zamówień na dostawy oleju napędowego jest mgr inż. Stanisław Stypa,
kom. 600-337-570, fax. (94) 342-69-62, e-mail: ksiegowosc@zdbonin.pl.
§ 10
Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją umowy, w tym upoważnionym
do
potwierdzania
realizacji
zamówienia
jest:
…………………………………kom.……………………………………fax…………..…………
e-mail…………………………………………………………………………
§ 11
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień umowy zawartej z
Wykonawcą w stosunku do treści oferty w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji zamówienia (dostawy) przed jego upływem wskutek
zaistnienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności niezależnych od Wykonawcy,
których nie można było przewidzieć w trakcie zawarcia umowy. Wniosek Wykonawcy
w tej sprawie wymaga pisemnego uzasadnienia i udokumentowania oraz akceptacji
Zamawiającego.
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2) zmiany ceny wskazanej w § 2 ust. 1 umowy za 1 m3 oleju napędowego dostarczanego
w okresie realizacji umowy, w okolicznościach wskazanych w § 2 ust. 2 umowy.
3) w przypadku określonym w § 4 umowy.
4) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiany
te są warunkiem wykonania umowy lub są korzystne dla Zamawiającego. Wniosek
Wykonawcy w tej sprawie wymaga uzasadnienia i udokumentowania oraz akceptacji
Zamawiającego.
§ 12
Adresy do doręczeń:
1) Zamawiającego: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin– Państwowy Instytut Badawczy
w Radzikowie, Zakład Doświadczalny Bonin, Bonin 48, 76-009 Bonin
2) Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680) oraz inne przepisy
szczególne.
§ 14
Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać w związku z niniejszą umową będą podlegały
rozstrzygnięciu przez właściwy sąd w Koszalinie.
§ 15
Integralną część umowy stanowią:
1. Oferta Wykonawcy z dnia …………… 2018 r. wraz z załącznikami.
2. SIWZ wraz z załącznikami.
3. ………………………………………………
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA
…………………...........
(data, podpis)

ZAMAWIAJĄCY

................................................
(data, podpis)

Strona 34 z 34

