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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, zwaną dalej SIWZ

Nazwa zamówienia:
Zakup i dostawa środków Delphin MZ 69 WG i Antracol 70 WG
ogłoszono:
- w Portalu Internetowym UZP nr 607264-N-2017 z dnia 25 października 2017 roku
- na stronie internetowej: rzdzelazna.cem.sggw.pl
- w siedzibie zamawiającego
Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert

3 listopada 2017 roku, godz. 8.00
3 listopada 2017 roku, godz. 8.05

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień publicznych

Rodzaj zamówienia – dostawy.
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I.
INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Nazwa zamawiającego
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej
Adres
Żelazna 43,
Kod pocztowy, miejscowość, województwo
96-116 Dębowa Góra, woj. łódzkie
Telefon, telefaks
Tel. (046) 833-01-33; fax. (046) 831-33-19;
Poczta elektroniczna [e-mail], adres internetowy [URL}
rzd@pro.onet.pl, http://rzdzelazna.cem.sggw.pl.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie:
przetargu nieograniczonego
2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1
siwz. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu,
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa środków ochrony roślin, wyszczególnionych we wzorze
formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ. Kod CPV: 24450000-3.
2.Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia
Miejscem realizacji dostaw przedmiotu zamówienia jest Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW
Żelazna w Żelaznej, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra.
3. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym, a za
tym rzeczowym, o nie więcej niż 20 % wartości zamówienia.
IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
1. Dopuszcza się złożenie ofert częściowych
Krótki opis części zamówienia:
Nr
Nazwa
Zadania
I.
Delphin MZ 69 WG lub równoważny
II.
Antracol 70 WG lub równoważny

NIE

Jednostka
miary
Kg
Kg

TAK

Ilość
1000
40

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych i zastosowania produktów
równoważnych, tj. produktów innych niż wymienione z nazwy handlowej z zastrzeżeniem, by
ich parametry jakościowe (skład) były co najmniej takie same, jak parametry i cechy produktów
wskazywanych z nazwy.
W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany
wykazać poprzez dołączenie do oferty etykiety rejestracyjnej, że oferowany przez niego produkt
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający uzna preparat za równoważny, jeżeli:
3

1. Treść etykiety rejestracyjnej zaoferowanego preparatu równoważnego będzie odpowiadać
treści etykiety preparatu wymienionego z nazwy handlowej w następującym zakresie:
• Rodzaju i ilości substancji czynnej,
• Formulacji,
• Zakresu stosowania (rodzaju rośliny).
2. Środek równoważny będzie dopuszczony do stosowania przez jego umieszczenie na stronie
internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Roslinna/Ochrona-Roslin/EtykietySrodkow-Ochrony-Roslin?%2FInformacje-Branzowe%2FProdukcja-Roslinna%2FOchronaRoslin%2FEtykiety-Instrukcji-Stosowania-Srodkow-Ochrony-Roslin
V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Przewiduje się udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Prawo
zamówień publicznych
NIE
TAK
VI. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
NIE
TAK
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: sukcesywnie, od dnia podpisania umowy:
Dla zadania I i II
– do 15 maja 2018r.
VIII. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki dotyczące:
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej
3. Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków w zakresie o którym mowa w pkt VIII
2.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1
ustawy Pzp. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 3, została wybrana, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
6. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie
treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie z art. 25a ustawy
Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej „ustawą”) i rozporządzeniem 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 2016 r., poz. 1126).
8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 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.
9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
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podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3
do niniejszej SIWZ oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale IX
pkt 3 niniejszej SIWZ.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust 1 zamawiający żąda na wezwanie o
którym mowa w ust. 2 powyżej oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty
bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
4. Po ocenie ofert Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, do złożenia następujących dokumentów:
opisy środków chemicznych (etykiety rejestracyjne), potwierdzające wszystkie
wymagane przez Zamawiającego składniki i dodatki, wraz z podanie ich formy i
zawartości – dotyczy preparatów równoważnych
5. 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.
6. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20
ustawy 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
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wykonawcy. Postanowień 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.
8. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
Inne dokumenty niż oświadczenia, o których mowa zdaniu pierwszym, składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 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.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji określonych w art. 86 ust 5 przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
11. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych
pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMNETÓW
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują:
pisemnie, na poniższy adres:
Nazwa zamawiającego
SGGW w Warszawie,
Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej
Adres
Żelazna 43,
Kod pocztowy, miejscowość, województwo
96-116 Dębowa Góra, woj. łódzkie
W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego,
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
drogą elektroniczną, za pomocą poczty elektronicznej [e-mail], rzd@pro.onet.pl
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
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WSKAZANIE
OSÓB
UPRAWNIONYCH
DO
POROZUMIEWANIA
SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Konrad Budynek tel. 784-510-638 w godz. 7 – 15 od poniedziałku do piątku.
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4.Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu nie powoduje utraty wadium.
5. 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.
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności:
w formie pisemnej,
w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2. Oferty można składać w odniesieniu do:
jednej części zamówienia,
kilku części zamówienia,
wszystkich części zamówienia.
3. Maksymalna liczba zadań, na które jeden wykonawca może złożyć oferty częściowe – 2
4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Jeżeli ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik, pełnomocnictwo powinno być
dołączone do oferty w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.
6. Ofertę należy złożyć w języku polskim.
7. Informacje zastrzeżone w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca powinien w trwały sposób wydzielić
i oznaczyć jako część niejawną oferty.
8. Karty oferty należy opakować w następujący sposób:
XI.

‘SGGW w Warszawie, Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej,
Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra,
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na zakup i dostawę środków Delphin MZ 69 WG i Antracol 70 WG.
Sprawa nr 15/RZD-ZP/2017.
Nie otwierać przed dniem 3 listopada 2017r., godz. 8.05
Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę’
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z
10. Wykonawca może, przed upływem terminu do

przygotowaniem i złożeniem oferty.
składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio podpisaną kopertę zawierającą
zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ‘zmiana’.
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11. Wycofanie

złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy
złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio
opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
‘wycofanie’.
12. Inne informacje dotyczące sposobu przygotowania ofert:
Elementy pożądane:
1) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej
Specyfikacji.
2) Oferta powinna mieć format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach
Wykonawca powinien złożyć do formatu A4.
3) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub
połączone w jedną całość inną techniką.
4) Wszystkie zapisane arkusze (kartki) oferty powinny być ponumerowane i parafowane
przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub
więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty
pełnomocnictwa.
5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to
dopuszczone przez Zamawiającego) powinny być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę.
6) Pożądane jest umieszczenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości arkuszy
(kartek) wchodzących w skład oferty.
7) Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania
Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości
odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status
prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być
podpisane przez wszystkie te osoby.
8) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania
w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz
podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy
dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem, przez notariusza, kopię
pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego
upełnomocnione. W przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą, do oferty należy załączyć zaświadczenie, o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, które posłuży do ustalenia, czy oferta została złożona i
podpisana przez osobę uprawnioną i właściwie umocowaną do reprezentowania
wykonawcy ubiegającego się o udzielenia zamówienia publicznego.
9) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione
przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę
w innej zgodnej z niniejszą Specyfikacją formie.
10) Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów
jakichkolwiek zmian ich treści (skrótów, opuszczeń, skreśleń, poprawek lub dopisków)
za wyjątkiem miejsc oznaczonych, lub wskazanych w inny wyraźny sposób.
11) Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
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12) Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących
załączniki do niniejszych Istotnych Warunków Zamówienia i wchodzących następnie
w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
XV. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z
późn. zm.5)) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z
2016 r. poz. 176),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, 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;
e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne
kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
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k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
l) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Dyrektora RZD Żelazna,
Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra w nieprzekraczalnym terminie 3 listopada 2017, do godz.
8.00.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego, w Gabinecie Dyrektora RZD Żelazna,
Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra w dniu upływu terminu składania ofert, o godzinie 8.05.
4. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
zwraca ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania.
XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest
obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia.
2. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli
na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem
od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Podanie niewłaściwej stawki podatku
od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny.
3. Cena oferty stanowić będzie:
cenę całkowitą podaną w ofercie,
maksymalną wartość nominalną zobowiązania zamawiającego podanego w ofercie.
4. Cena oferty obliczona będzie przy uwzględnieniu składników określonych w formularzu
ofertowym sporządzonym według załącznika nr 1 do SIWZ.
5. Cenę oferty należy rozumieć jako wynagrodzenie:
umowne,
ryczałtowe,
kosztorysowe.
XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
nie dotyczy,
dotyczy
Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich.
XIX. INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe:
cena – 60% - 60 pkt.
inne kryteria:
- termin realizacji telefonicznego zamówienia (nie dłuższy niż 3 dni od dnia złożenia
telefonicznego zamówienia) – 15% - 15 pkt., przy czym:
- 1 dzień
– 15 pkt.
- 2 dni
– 10 pkt.
- 3 dni
– 5 pkt.
- termin przydatności (nie krótszy niż 1 i nie dłuższy niż 3 miesiące licząc od dnia
dostarczenia do siedziby Zamawiającego) – 25 % - 25 pkt.,
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Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób
oceny ofert:
Zamawiający będzie oceniał oferty w skali od 0 do 100 punktów według następującego
schematu:
I.
CENA (KOSZT) OFERTY – 60% (maksymalna ilość pkt. 60)
Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę,
pozostali Wykonawcy otrzymają ilość punktów obliczonych matematycznie wg wzoru:
cena najniższa
ilość punktów = ---------------------cena badana
III.

x 100 pkt x 60%.

TERMIN PRZYDATNOŚCI (nie krótszy niż 1 i nie dłuższy niż 3 miesiące licząc
od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego) – 25 % (maksymalna ilość pkt. 25)

Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy termin
dostawy. Pozostali Wykonawcy otrzymają ilość punktów obliczonych matematycznie wg
wzoru:
termin badany
ilość punktów = ---------------------- x 100 pkt x 25 %.
termin najdłuższy
Suma punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach będzie oceną końcową danej oferty. Jako
najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny
i kryterium okres przydatności do użytku.
W przypadku, gdy zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
ze względu na to, że zostały złożone oferty, których ocena sotateczna jest taka sama,
zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w
ostatecznej ocenie puktowej.
XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza 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
2. Zamawiający informuje 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,
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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) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do
kolejnego etapu negocjacji lub dialogu,
5) Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
6) Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
7) Unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę,
zamawiający uznał za niewystarczające.
4. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 na stronie internetowej.
5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183
ustawy PZP, w terminie:
1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień,
których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8;
2) 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 zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień,
których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8.
6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,
b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu
konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy
upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia
Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub
2) umowa dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w ramach
dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej; lub
3) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia odwołania na
czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia
Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ________%
ceny całkowitej podanej w ofercie / maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania
zamawiającego wynikającego z umowy,
nie wymaga się wniesienia należytego zabezpieczenia umowy.
XXII.WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ
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Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż:
1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz
negocjacjach z ogłoszeniem , jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
– pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiającym może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 1.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na
stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian
w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i
informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków
zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
5. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich
wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza tę informację na tej
stronie.
XXIII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w:
istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego,
ogólnych warunkach umowy,
wzorze umowy,
który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
1a. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian postanowień treści zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy na zasadach określonych
w ww. dokumentach:
NIE
TAK
Określenie warunków zmian, o których mowa w ust. 1a:
1)w zakresie przedmiotu zamówienia jeśli zmiany są na korzyść Kupującego albo zaszły
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2)w zakresie wynagrodzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Kupującego, a w
szczególności w przypadku zmniejszenia ceny realizacji przedmiotu zamówienia;
3) w zakresie terminu realizacji zamówienia jeżeli zmiany są na korzyść Kupującego albo
zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
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Kupujący zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia jednakże, o okres
nie dłuższy niż 1 miesiąc.
Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość
taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2 ustawy
NIE
TAK
XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.
Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4.
Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę;
b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego;
e) opisu przedmiotu zamówienia;
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
6.
Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
7.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
8.
Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w
art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
b) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w
przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
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9.

10.
11.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej –
jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;
b) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
Pozostałe kwestie związane ze środkami ochrony prawnej określone są w dziale VI
„Środki ochrony prawnej” ustawy.

Żelazna, 25 października 2017r.
Dyrektor RZD Żelazna
/-/ mgr inż. Edward Pawlik

Załączniki do niniejszej SIWZ:
1. wzór formularza ofertowego,
2. wzór oświadczenia wykonawcy dotyczący spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
3. wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
4. wzór oświadczenia wykonawcy stosownie do art. 26 ust 2 lit d ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. PZP,
5. wzór umowy.
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Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór formularza ofertowego.
Załącznik nr 1 do umowy nr 15-__/RZD-ZP/2017 z dnia _____________________ 2017 r.
NR SPRAWY:

15/RZD-ZP/2017

WYKONAWCA(Y):
(Nazwa i adres)

ZAMAWIAJĄCY:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Rolniczy Zakład
Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej
Żelazna 43,
96-116 Dębowa Góra

Działając w imieniu wymienionego powyżej wykonawcy(ów) oferuję(my) realizację, na rzecz zamawiającego, zamówienia publicznego na:
Zakup i dostawę środków Delphin MZ 69 WG i Antracol 70 WG
oświadczam(y), że:
1) zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia;
2) akceptuję(my) w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia: SIWZ dla niniejszego zamówienia, wyjaśnień do tej SIWZ oraz modyfikacji tej SIWZ;
3) gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji;
4) kalkulacja ceny ofertowej za realizację zamówienia:
5) zapewniam(y) całkowite wykonanie zamówienia: sukcesywnie, od dnia podpisania umowy:
Dla zadania I i II
– do 15 maja 2018r.,
6) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawca w ofercie wspólnej*;
7) nie uczestniczę(my) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego zamówienia;
8) podany w ofercie faks o numerze ………………………………… oraz adres e-mail …………………………………………….. będą utrzymywany w
gotowości do transmisji przez okres trwania postępowania.
9) znane są mi(nam) wymagania zamawiającego, a cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie zamawiający poniesie w realizacji zamówienia.
10) termin płatności nie będzie krótszy niż 30 dni licząc od dnia ostatecznego terminu dostawy do siedziby Zamawiającego

Nr
zadania

1

I.

II.

Rodzaj środka

2
Delphin MZ 69
WG lub
równoważny
Antracol 70 WG
lub równoważny

Jednos
tka
miary

Ilość

3

4

Kg

1000

Kg

40

Jednostko
wa cena
netto

5

Wartość
netto (zł)
[kolumna
3x5]

6

Wartość brutto
(zł)

Termin realizacji
telefonicznego
zamówienia (w dniach,
nie dłuższy niż 3 dni od
dnia złożenia
telefonicznego
zamówienia)

Termin przydatności
(nie krótszy niż 1 i nie
dłuższy niż 3 miesięce
licząc od dnia
dostarczenia do siedziby
Zamawiającego) –
określić w liczbie
miesięcy

9

10

11

Podatek VAT

(%)

(zł)

7

8

11) OŚWIADCZAM/MY, że jestem małym, średnim przedsiębiorącą – TAK / NIE*
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są ani mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami, które zatrudniają mniej niż 250 osób, których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
(Powyższa informacja jest niezbędna, w celu wypełnienia przez Zamawiającego, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia -zał. Nr 4do Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień
Publicznych)

*- niepotrzebne skreślić
PODPIS(Y):

_________________________________________
(podpis*, miejscowość, data)
*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) upełnomocnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy zgodnie z:
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej) lub
b) pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.
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Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu.
NR SPRAWY:
WYKONAWCA(Y):
(Nazwa i adres)

15/RZD-ZP/2017
ZAMAWIAJĄCY:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Rolniczy Zakład Doświadczalny
im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej
Żelazna 43,
96-116 Dębowa Góra

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 zakup i dostawę środków
Delphin MZ 69 WG i Antracol 70 WG, prowadzonego przez Zamawiającego, oświadczam, co
następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt
VIII SIWZ.

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

…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego
w
pkt
VIII
SIWZ,
polegam
na
zasobach
następującego/ych
podmiotu/ów...……………………………………………………………….…………………………
…………..,
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.

PODPIS(Y):

_____________________________________________
(podpis*, miejscowość, data)
*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) upełnomocnionej(ych) do reprezentowania
wykonawcy(ów) zgodnie z:
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru
lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub
b) pełnomocnictwem(ami) wchodzącym w skład oferty.
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Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania

NR SPRAWY:
WYKONAWCA(Y):
(Nazwa i adres)

15/RZD-ZP/2017
ZAMAWIAJĄCY:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Rolniczy Zakład Doświadczalny
im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej
Żelazna 43,
96-116 Dębowa Góra

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 zakup i dostawę środków Delphin
MZ 69 WG i Antracol 70 WG, prowadzonego przez Zamawiającego, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
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.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM,

NA

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę,
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy
wykluczenia 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.
PODPIS(Y):

_____________________________________________
(podpis*, miejscowość, data)
*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) upełnomocnionej(ych) do reprezentowania
wykonawcy(ów) zgodnie z:
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru
lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub
b) pełnomocnictwem(ami) wchodzącym w skład oferty.
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Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór oświadczenia wykonawcy stosownie do art. 26 ust 2 lit. d ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)
NR SPRAWY:

15/RZD-ZP/2017
ZAMAWIAJĄCY:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Rolniczy Zakład Doświadczalny
im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej
Żelazna 43,
96-116 Dębowa Góra

WYKONAWCA(Y):
(Nazwa i adres)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
(powiązania kapitałowe)
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na
stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp.
Nawiązując do postępowania oświadczamy, że
- nie należymy*
- należymy*
do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych*.
W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do
grupy kapitałowej. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązanie z innym wykonawcą nie
zakłóci konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
*-niepotrzebne skreślić.

PODPIS(Y):

_____________________________________________
(podpis*, miejscowość, data)
*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) upełnomocnionej(ych) do reprezentowania
wykonawcy(ów) zgodnie z:
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru
lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub
b) pełnomocnictwem(ami) wchodzącym w skład oferty.
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Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy.
Wzór: Umowa nr 15-__/RZD-ZP/2017
(służy do zapoznania się z warunkami przyszłej umowy, nie należy wypełniać ani podpisywać)
zawarta dnia _______________ 2017 r. w Żelaznej
w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego,
pomiędzy:
Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Rolniczym Zakładem Doświadczalnym im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej
Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra
reprezentowaną przez Edwarda Pawlik – Dyrektora RZD Żelazna,
zwaną dalej Kupującym,
a
reprezentowanym przez
zwanym dalej Sprzedawcą.
§ 1 Podstawa prawna
Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.
zm), w trybie przetargu nieograniczonego, Kupujący nabywa, a Sprzedawca przyjmuje do realizacji
przedmiot zamówienia.

1.
2.

3.
4.
5.

§ 2 Oświadczenia
Sprzedawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej,
w zakresie objętym przedmiotem umowy.
Sprzedawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, a
także osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia publicznego oraz znajduje się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Sprzedawca oświadcza, że posiada Numer Identyfikacji Podatkowej _________ oraz REGON
________.
Kupujący oświadcza, że posiada Numer Identyfikacji Podatkowej 525 000 74 25 oraz REGON
000001784-00092.
Kupujący oświadcza, że jest podatnikiem podatku rolnego, w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969
z późn. zm.), a zakupiony towar wykorzysta w prowadzonej przez Zakład produkcji rolnej.

§ 3 Przedmiot umowy
1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa środków ochrony roślin, określonych w formularzu ofertowym
załącznik nr 1 do umowy, zwanych dalej towarem.
2. Sprzedawca zobowiązuje się dokonać, na rzecz Kupującego, sukcesywnej dostawy towaru, w okresie
realizacji zamówienia, tj. sukcesywnie, od dnia podpisania umowy:
Dla zadania I i II – do 15 maja 2018r.,
3. Dostawy, po uprzednim uzgodnieniu, mogą być realizowane przed terminem określonym w ust. 2.
Faktura za tak dostarczony towar zostanie jednak wystawiona nie wcześniej, niż w dniu, w którym
upływa ostateczny termin dostawy.
4. Miejscem dostawy jest magazyn w Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy
Zakład Doświadczalny w Żelaznej, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra.
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5. Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym i
ilościowym, w okresie obowiązywania umowy, nie więcej niż o 20% wartości zamówienia.
6. W przypadku ograniczenia, o którym mowa w ust. 5, wynagrodzenie Sprzedawcy ulegnie
zmniejszeniu o wartość towaru, z którego Kupujący zrezygnował, a wynikającą ze złożonej oferty. W
takiej sytuacji Sprzedawca może żądać należnej zapłaty jedynie za faktycznie zrealizowaną część
zamówienia.
§ 4 Wynagrodzenie Sprzedawcy
1. Wynagrodzenie Sprzedawcy obliczone będzie na podstawie cen jednostkowych podanych
w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do umowy.
2. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy za towar według ceny ofertowej na ogólną kwotę
netto
dla
zadania
nr
I:
________________
zł
(słownie:
____________________________________________) + obowiązujący podatek VAT, co stanowi
________________
zł
brutto
(słownie:
_____________________________________________________); na ogólną kwotę netto dla zadania
nr II: ________________ zł (słownie: ____________________________________________) +
obowiązujący podatek VAT, co stanowi ________________ zł brutto (słownie:
_____________________________________________________).
3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Kupujący na rzecz
Sprzedającego, z tytułu należytej i zgodnej z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa,
realizacji zamówienia, w tym w szczególności cenę dostarczonego towaru wraz z kosztami transportu
do siedziby Kupującego. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków
technicznych związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet,
jeżeli z przyczyn od siebie nie zależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do
prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę
podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku
podatkowego.
§ 5 Warunki dostawy
1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad, fabrycznie nowy, oryginalny
i oryginalnie pakowany.
2. Kupujący, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Sprzedawcy z tym związanych, może
odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony.
3. Zakupy dokonywane będą partiami w oparciu o szczegółowe zamówienia przekazywane Sprzedawcy
przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego wskazanego w paragrafie 10 ust.4 niniejszej
umowy.
4. Termin dostawy do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przekazanego telefonicznie lub
faxem
za
potwierdzeniem
odbioru
z
możliwością
dostawy
w przypadkach awaryjnych w ciągu 24 godzin.
5. W przypadku zdarzeń losowych, niezależnych od Stron, termin określony w ust. 4 może ulec
wydłużeniu o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację zamówienia.
O braku możliwości dotrzymania terminu dostawy Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie
powiadomić pisemnie Kupującego, wskazując jednocześnie wraz z uzasadnieniem nowy termin
realizacji zamówienia. Kupujący zatwierdzi lub odrzuci proponowany przez Sprzedawcę okres
przedłużenia
terminu
wykonania
zamówienia
w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia od Sprzedawcy. Za zdarzenia losowe
niezależne od Stron rozumie się zdarzenia, którym Strona nie mogła zapobiec np. strajk, pożar,
odcięcie zasilania.
6. Dokonanie dostawy zostanie potwierdzone protokółem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.
7. Wszelkie dokumenty dotyczące dostawy towaru, w tym protokół, przygotowuje Sprzedawca
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§ 6 Gwarancja
1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar, z co najmniej 1 miesięcznym terminem przydatności
do zastosowania.
2. W przypadku dostarczenia towaru o nienależytej jakości, Sprzedawca zobowiązuje się do jego
wymiany w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych, od daty zawiadomienia
o stwierdzonych wadach, na swój koszt.
§ 7 Warunki płatności
1. Faktura, dla zrealizowanego zamówienia, wystawiona zostanie na SGGW w Warszawie, Rolniczy
Zakład Doświadczalny Żelazna, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra i przesłana na adres SGGW w
Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny Żelazna, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra.
2. Płatność nastąpi przelewem, na podstawie wystawionej faktury VAT, dla zrealizowanego
zamówienia, w ciągu co najmniej 30 dni od dnia ostatecznego terminu dostawy do siedziby
Kupującego,
na rachunek Sprzedawcy: _____________________________________________________,
nr rachunku: _______________________________________________________________,
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
§ 8 Kary umowne
1. Kupujący może żądać od Sprzedawcy zapłaty następujących kar umownych:
a) za zwłokę w dostawie towaru, karę w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówionego
a nie dostarczonego asortymentu, za każdy dzień zwłoki.
b) za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu wymiany towaru na nowy, wolny od wad – kary w
wysokości 1 % wartości brutto zamówionego a nie dostarczonego asortymentu,
za każdy dzień opóźnienia.
c) za odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy – kary
w wysokości 10 % wynagrodzenia Sprzedawcy brutto, określonego w paragrafie nr 4.
2. Kupujący może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar z płatności rachunku
wystawionego przez Sprzedawcę, informując pisemnie o zaistniałym fakcie.
3. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1, Kupujący może wykonać swoje uprawnienia z tytułu
odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność z umową, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
4. Sprzedawca może żądać od Kupującego zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy
z przyczyn leżących po stronie Kupującego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w
paragrafie nr 4, z zastrzeżeniem:
a) okoliczności wymienionych w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych,
b) ograniczenia zakresu zamówienia przez Kupującego w zakresie rzeczowym lub ilościowym.
§ 9 Spory
1. Wszelkie ewentualne spory między Stronami, wynikające z niniejszej umowy, powinny być
rozwiązane bez zbędnej zwłoki, drogą negocjacji między Stronami.
2. W przypadku niepowodzenia negocjacji, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Kupującego.
§ 10 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w
granicach unormowania art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Kupujący dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
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3.
4.

5.
6.

a) w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany są na korzyść Kupującego albo zaszły
okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
b) w zakresie wynagrodzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Kupującego,
a w szczególności w przypadku zmniejszenia ceny realizacji przedmiotu zamówienia;
c) w zakresie terminu realizacji zamówienia jeżeli zmiany są na korzyść Kupującego albo zaszły
okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Kupujący zastrzega
sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia jednakże, o okres nie dłuższy niż 1
miesiąc.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Do wzajemnego współdziałania przy realizacji umowy Strony wyznaczają:
_____________________,
tel. _________________
reprezentującego Sprzedawcę,
p. Edwarda Pawlika,
tel. 601-699-325
reprezentującego Kupującego,
p. Woźniak Czesław,
tel. 601-990-593
reprezentującego Kupującego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.
Strony pozostają związane ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Sprzedawca

Kupujący

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
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