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NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Nazwa: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny
Radzików,
Adres: Radzików, 05- 870 Błonie, woj. MAZOWIECKIE
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7:00 - 15:00
Regon: 000079480-00040, NIP: 529-000-70-29,
nr tel.: 22 725 37 15
Adres e-mail: zdhar@zdhar.pl
Strona internetowa: http://www.zdhar.pl,
Adres poczty internetowej: zdhar@zdhar.pl

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z art.10 ust.1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r.
poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SIWZ”.
2.2 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126).
2.3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku
do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2477).
2.4 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r. poz. 419 ze zm.).
2.5 Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 ze zm.).
2.6 Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych na podstawie art. 11 ust. 8.
2.7 Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 798).
2.8 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1025 ze zm.) – Kodeks cywilny.
2.9 Zamawiający na podstawie art. 24aa ust.1 ustawy P.z.p w przedmiotowym postępowaniu, po upływie terminu
składania ofert, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.10 Do udzielenia przedmiotu zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące dostaw paliw płynnych oraz
niniejszej SIWZ.
2.
2.1

3.
3.1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju napędowego i opałowego w okresie od 10.08.2020 do
31.12.2020r. dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu
Doświadczalnego Radzików po cenie zaoferowanej w formularzu ofertowym. Przedmiot zamówienia została
podzielony na zadania:
Ilość w litrach

1

Nazwa i rodzaj
paliwa
2

Zadanie nr.1

Olej napędowy

80.000

Zadanie nr.2

Olej opałowy

10.000

Nr. zadania

3.2

3.3

3.4

3

Ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
3) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,
4) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej,
5) Zamawiający wymaga od Wykonawcy samodzielnego wykonania zamówienia.
Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego:
1) Kod klasyfikacji Wspólnego słownika Zamówień – CPV: 09 13 41 00 8 - olej napędowy, 09 13 51 00 5 - olej opałowy,
2) Wykonawca przy dostawie paliwa zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy Wydruk strony internetowej
www.orlen.pl pokazujący cenę paliwa obowiązującą w dniu dostawy.
3) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność rodzajową i ilościową,
4) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt realizacji zamówienia, w tym: za przebieg i terminową
dostawę, za szkody wyrządzone w przypadku dostarczenia nieodpowiedniego oleju, za straty powstałe z winy
Wykonawcy - do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.
Informacje dotyczące realizacji zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia są:
1) Olej napędowy w ilości razem – 80.000 l.
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego w łącznej ilości 80.000 litrów na okres
6 miesięcy, w zależności od pory roku (olej letni/olej zimowy) na potrzeby Zakładu Doświadczalnego w
Radzikowie. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówienia telefonicznego lub e-mailem, do zbiornika
paliwa, znajdującego się na terenie siedziby Zamawiającego w Radzikowie lub oddziale w Młochowie.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć olej napędowy własnym transportem (samochodami ze
świadectwem legalizacji dystrybutora – do wglądu przy każdej dostawie) i na własny koszt w terminie 24
godzin od otrzymania zamówienia do zbiornika w/w instytucji.
Każdorazowa dostawa paliwa po 10.000 l. musi być potwierdzona certyfikatem jakości potwierdzającym
wymagania jakościowe, zgodne z Polską Normą (PN) o parametrach nie gorszych niż według Polskiej Normy
PN-EN 590:2013-12 dla oleju napędowego oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Przyjęcie dostarczanego paliwa odbywać się będzie w
litrach w temperaturze referencyjnej 15° C. Zamówione paliwo przeznaczone będzie na potrzeby
eksploatacyjne pojazdów, zamawiającego w terminach i ilości zależnych od bieżących potrzeb
Zamawiającego.
Dostawa i ilości przybliżone na adresy jak niżej:
a) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny
Radzików, 05-870 Błonie, około 50.000 litrów,
b) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny
Radzików Gospodarstwo Młochów, ul. Platanowa 19, 05-831 Młochów, około 30.000 litrów;
Ilości dostarczanego paliwa do danej miejscowości są szacunkowe i mogą uleć zmianie. W związku z
czym Wykonawca nie będzie mógł zmieniać ceny.
2) Olej opałowy w ilości razem – 10.000 l.:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawy oleju opałowego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego Zakład Doświadczalny Radzików Gospodarstwo Młochów, ul.
Platanowa 19, 05-831 Młochów. Każdorazowa dostawa po 1.000 l. – 4.000 l. Olej kwalifikowany na podstawie
Polskiej Normy, posiadający certyfikat dopuszczenia do obrotu. Każdorazowa dostawa potwierdzona
świadectwem jakości dostawy.
Olej opałowy dostarczany będzie w jakości odpowiadającej obowiązującym normom wraz z certyfikatem
jakości. W przypadku dostarczenia oleju opałowego bez certyfikatu zamówiony olej może być przez
Zamawiającego nie przyjęty. Dostarczona ilość oleju opałowego fakturowana będzie w temperaturze
rzeczywistej. W cenie jednostkowej oleju opałowego należy uwzględnić koszty transportu. Wykonawca
realizować będzie dostawy w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia telefonicznie.

3.5

3.6

Zamawiający zastrzega, iż łączna ilość zamówienia w czasie trwania umowy może ulec zmianie:
a) w przypadku zmniejszenia zakresu zamówienia maksymalnie 20% w stosunku do wielkości określonej w
SIWZ w trakcie realizacji umowy, przy uwzględnieniu potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu
zamówienia nie stanowi podstaw do żadnych roszczeń (odszkodowania).
b) w przypadku większego zapotrzebowania na paliwo (max.10%) cena nie ulegnie zmianie w stosunku
ceny podanej na formularzu ofertowym.
Wymagania dotyczące gwarancji i reklamacji:
1) Wykonawca obejmuje gwarancją całość przedmiotu umowy na okres 6 miesięcy. Przez całość przedmiotu
umowy Zamawiający rozumie wszelkie wykonane dostawy związane z realizacją zamówienia. Termin
obowiązywania gwarancji liczony będzie od daty odbioru.
2) Reklamacje dotyczące stwierdzonych wad dostarczonego oleju załatwiane będą z należytą starannością,
rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w
terminie do 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia.
Pozostałe informacje:
1) Zamawiający wymaga, aby urządzenia do pomiaru przetłaczanego paliwa posiadały stosowne certyfikaty,
atesty lub inne ważne dokumenty potwierdzające prawidłową ilość przetłoczonego paliwa z cysterny
Dostawcy do zbiorników Odbiorcy.
2) Płatność za dostawy oleju napędowego i opałowego będą wykonywane przelewem po otrzymaniu przedmiotu
zamówienia i prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
3) Płatność za paliwo odebrane w systemie bezgotówkowym, realizowana będzie przelewem na rachunek
wskazany przez dostawcę w terminie wskazanym w formularzu ofertowym od daty otrzymania oleju i
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
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4) Obowiązkiem Dostawcy jest każdorazowe załączenie do faktury wykazu zawierającego dane dotyczące:
marki i nr rejestracyjnego pojazdu pobierającego paliwo, daty poboru paliwa, rodzaj i ilość pobranego paliwa,
ceny jednostkowe za litr.
5) Dostawca odpowiedzialny jest za umożliwienie realizacji dostaw w systemie ciągłym przez okres
obowiązywania umowy tj. od 10.08.2020 do 31.12.2020r. r. w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze.
6) Paliwo przyjmowane będzie w ilościach rzeczywistych, natomiast zapłata nastąpi za ilości przeliczone w
temperaturze referencyjnej 15oC. W czasie dostawy Dostawca powinien dostarczyć fakturę lub dowód
wydania, na których to dokumentach powinna być podana: ilość rzeczywista wg nalewu oraz ilość w
temperaturze referencyjnej 15oC. Faktura powinna być wystawiona wg ilości odebranej i potwierdzonej przez
Zamawiającego, wskazanej w dowodzie nalewu i przeliczonej na ilość w temperaturze referencyjnej 15oC.
7) Zamawiający przewiduje możliwość zgłoszenia kolejnego zapotrzebowania na olej napędowy lub opałowy
przed upływem terminu płatności faktury za wcześniejszą dostawę. W przypadku dostarczenia oleju dla ZD
Radzików i wystawienia faktury z terminem płatności (wskazanym w formularzu ofertowym) Zamawiający
ma prawo przed dokonaniem zapłaty za wcześniej dostarczony olej złożyć kolejne zamówienie a Wykonawca
zgodnie z terminem opisanym w SIWZ zobowiązany jest go dostarczyć.
4.

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
1) Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r.
2) Realizacja jednostkowego zamówienia 24 godziny od daty zgłoszenia:
3) Dostawa oleju odbywać się będzie na podstawie zamówień przesyłanych e-mail lub telefonicznie, składanych
sukcesywnie wg zapotrzebowania w okresie trwania umowy.

5.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o
których mowa w art.24 ust.1.
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej lub czynności
(posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji) jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek.
b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie,
c) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.
5.1-2c) polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku
Wykonawca stosownie do postanowień art. 22a ust 2 ustawy Pzp musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddaniu mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
przedmiotowego zamówienia. Zamawiający na podstawie art. 22a ust 3 ustawy Pzp ocenia, czy udostępniane
Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec takiego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust.1 pkt.13-22 i ust.5 Pzp. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie na
podstawie Załącznika nr.7
Wykonawcy występujący wspólnie, zgodnie z art.23 ust. 1 ustawy Pzp. ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie na podstawie
Załącznika nr.8
Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o
zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej
odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, podpisany przez wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału.
W ofercie powinien być podany adres do korespondencji ( w tym poczty elektronicznej) i kontakt telefoniczny z
pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik pozostaje w

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
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kontakcie z zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego
zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
Zobowiązanie ofertowe musi być podpisane w taki sposób, aby poprawnie zobowiązywało wszystkich
wykonawców występujących wspólnie. Wszyscy wspólnicy będą ponosić solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 5.3 zostanie wybrana zamawiający będzie żądać przed
zawarciem umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w przedmiotowym
postępowaniu, po upływie terminu składania ofert, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. W związku z powyższym zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających, iż
Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW.
Zamawiający wykluczy na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia.
2) wykonawcę będącego osobą, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) 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 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. Zm.) lub art.46 lub
art.48 ustawy z dnia 25czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016r poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o których mowa w art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej (Dz.U. poz. 769.).
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowa akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 6.1-2).
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
5) 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.
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informację wprowadzające w błąd
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpłynął lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
8) 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,
9) 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,
10) 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 2015r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016r. poz. 437 i 544),
11) wykonawcę, którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne,
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej , w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634) , złożyli odrębne oferty,
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oferty częściowe lub że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wykluczy na podstawie art.24 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcę:
a) na podstawie art.24 ust.5 pkt-1 w stosunku do którego otwarto likwidację,
Ocena nastąpi na podstawie oświadczenia wykazanego w pkt. 7.1-3), 7.3-2a) niniejszej SIWZ;
b) na podstawie art.24 ust.5 pkt 2, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych. Ocena nastąpi na podstawie oświadczenia wykazanego w pkt. 7.1-3);
c) na podstawie art.24 ust.5 pkt.3 jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art.24 ust.1 pkt.14,
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art.17 ust.1 pkt. 2-4 ustaw
Pzp. z: zamawiającym, osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, członkami komisji
przetargowej, osobami, które złożyły oświadczenie , o którym mowa w art.17 ust.2a ustawy Pzp.
Ocena nastąpi na podstawie oświadczenia wykazanego w pkt. 7.1-3);
d) na podstawie art. 24 ust.5 pkt-4 ustawy Pzp, który z przyczyn leżących po jego stronie , nie wykonał albo
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą
z Zamawiającym, o którym mowa w art.3 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy
lub zasądzenia odszkodowania. Ocena nastąpi na podstawie oświadczenia wykazanego w pkt. 7.1-3);
e) na podstawie art. 24 ust.5 pkt-5 ustawy Pzp, wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie
skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za
jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000zł;
f) na podstawie art. 24 ust.5 pkt-6 ustawy Pzp, 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 wykroczenie , o którym
mowa w pkt.e;
g) na podstawie art. 24 ust.5 pkt-7 ustawy Pzp, wykonawcę wobec którego wydano ostateczną decyzję
administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony
środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie
niższą niż 3000zł.;
h) na podstawie art. 24 ust.5 pkt-7 ustawy Pzp, wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 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 Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.
Zgodnie z art. 24 ust.8 wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 13, 14 oraz 16-20
lub ust.5 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 do zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się , jeżeli
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art.24 ust.8 Pzp.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU
PODSTAW WYKLUCZENIA KTÓRE WYKONAWCY ZOBOWIAZANI SĄ PPRZEDSTAWIĆ W
OFERCIE PRZETARGOWEJ ORAZ W RAMACH PROCEDURY WYNIKAJĄCEJ Z ART. 24AA UST.
1 Pzp.
WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PRZEDSTAWIĆ W
OFERCIE PRZETARGOWEJ
1) Formularz ofertowy sporządzony przez Wykonawcę wg. wzoru Załącznik nr 1 do SIWZ.
2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą składa
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. załącznika nr. 2 do SIWZ.
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia oświadczenie może być złożone
wspólnie.
3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust1 ustawy Pzp,
Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia wg. załącznika nr. 3 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia oświadczenie takie składa każdy z
Wykonawców oddzielnie.
Zgodnie z art. 25a ust5 pkt.2 Pzp Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazaniu braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w ww. oświadczeniu.
4) Wzór umowy zgodnie z Załącznikiem nr.4
5) Wydruk strony internetowej www.orlen.pl. z podaną cena za 1l. oleju napędowego i opałowego. Jeżeli
cena na stronie jest podana za 1m3 oleju napędowego oferent musi ją przeliczyć.
6) Pełnomocnictwo do podpisania ofert, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie
dokumentu rejestrowego – w oryginale lub poświadczone notarialnie.
DOKUMENTY WYNAGANE OD WYKONAWCÓW W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO!!!!!!
7.2

7.3

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono
SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do
treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej według wzoru załącznika nr 5 oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu.
W ramach procedury opisanej w pkt. 5.8 SIWZ wprowadzonej do przedmiotowego postępowania na podstawie
art. 24aa ust1 ustawy Pzp, Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, na pisemne wezwanie
Zamawiającego, wystosowanego w trybie art.26 ust 2 ustawy, zobowiązany jest przedłożyć następujące
dokumenty:
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
a) aktualną koncesję wymaganą do prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi
niniejszym zamówieniem .
b) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów wg. Załącznika nr.10;
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – Załącznik nr.6;
d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik nr.6;
e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie
na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt.5 i 6 ustawy– Załącznik nr.6;
f) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy , prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5 pkt.7– (Załącznik nr.6),
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g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) –
Załącznik nr 6;
h) aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania oferty,
i) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania oferty,
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3-2a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio: że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,
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 pkt. 7.3-2a) zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby lub osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis dotyczący terminu wystawienia
dokumentu stosuje się odpowiednio. Wymóg przedstawiony w pkt. 7.4 stosuje się odpowiednio (dotyczy okresu
ważności dokumentu: 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 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.
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.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
zamawiającego pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca,
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przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu na
adres wskazanie w pkt.1.
Każda korespondencja powinna być oznaczona znakiem (numerem) postępowania: ZP/IHAR-PIBZD.PN.D
06/2020.
Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami. Dotyczy to również dokumentów i
oświadczeń składanych w wyniku wezwania na podstawie art. 26 ust.2 i 3 Pzp. Oświadczenia, wnioski
zawiadomienia oraz informacje przekazane pisemnie uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do
adresata przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną,
Wykonawca zobowiązany jest oryginał tych dokumentów przesłać niezwłoczne pocztą na wskazany w pkt.1
adres.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
w sprawach technicznych związanych z przedmiotem zamówienia:
Zbigniew Bogucki – dostawy w Radzikowie (pn. – pt. w godzinach od 8:00 do 14:00),
tel. fax: (22) 725 37 15 lub tel. kom. 601 394 245
Mirosław Pleban – dostawy w Młochowie (pn. – pt. w godzinach od 8:00 do 14:00),
Tel. 22 725 37 15, 605 587 982
w sprawach formalnych związanych z procedurą postępowania:
Marek Kozłowski (pn. – pt. w godzinach od 8:00 do 14:00)
tel. : (22) 725 37 15 lub tel. kom. 603 632 027

9.
9.1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie wymaga wniesienia.

10.
10.1
10.2
10.3

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
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.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
11.1 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w
postaci elektronicznej.
11.2 Dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Wypełniony formularz ofertowy
– Załącznik nr.1
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
– Załącznik nr.2
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
– Załącznik nr.3
4) Wzór umowy
– Załącznik nr.4
5) Wydruk strony internetowej www.orlen.pl obowiązującej w dniu 03.08.2020r.
6) Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - powinno być dołączone do oferty w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
11.3 Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać uprawnienie do podpisania oferty. Wymagana jest forma,
rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwych czynności.
11.4 Ofertę można składać (w zależności czy jest podzielona)w odniesieniu do:
1. jednej części zamówienia,
2. kilku części zamówienia,
3. wszystkich części zamówienia.
11.5 Dokumentacja, o której mowa w pkt. 11.2 SIWZ składająca się na ofertę musi być złożona w oryginale przez
osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny
wykonawcy wynika, że do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty
wchodzące w skład oferty muszą być poświadczone przez wszystkie te osoby.
11.6 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11.7 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle
według postanowień SIWZ.
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11.8 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. Dokumenty sporządzone w języku obcym
należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
11.9 Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie,
przesłonięcie korektorem, etc powinna być parafowane przez wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą
uwzględniane.
11.10 Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być
umieszczona informacja o ilości stron.
11.11 Wymagania dotyczące koperty - opakowania:
1) Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczający jej nienaruszalność przed terminem otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta),
2) Wymagane jest zastosowanie dwóch kopert oznakowanych w opisany poniżej sposób. Powyższe zalecenie
wynika z ewentualnej możliwości uszkodzenia bądź otwarcia koperty/opakowania z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego lub Wykonawcy.
3) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane w następujący sposób:
IHAR – PIB Zakład Doświadczalny w Radzikowie
05-870 Błonie, Radzików (sekretariat I piętro)
Zakup i dostawa oleju napędowego i opałowego dla IHAR-PIB Zakład Doświadczalny
Radzików,
ozn. sprawy: ZP/IHAR-PIBZD.PN.D 06/2020
Nie otwierać przed 06.08.2020r. godz.1000
………………………………………
(pieczęć Wykonawcy)

11.12 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty –
opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
11.13 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później
niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzega, że nie mogą być one udostępniane
oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1020). Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.),
które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym
opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „INFORMACJE
STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ”, z zachowaniem kolejności
numerowania stron oferty.
11.14 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać
ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu
na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem:
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
1) W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie
o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi
zawierać oznaczenie:
Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na
„……………………”. Oznaczenie sprawy: ………………... Nie otwierać przed
upływem terminu otwarcia ofert.
Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść oświadczenia
wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
2) W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres
tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym
opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
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Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na
„……………………”. Oznaczenie sprawy: ………………... Nie otwierać przed
upływem terminu otwarcia ofert.
Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.
11.15 Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
11.16 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
12.
12.1

12.2
12.3
12.4
12.5

12.6
12.7
12.8
12.9

13.
13.1

13.2

13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8

13.9
13.10

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
Ofertę należy przesłać / składać do dnia 06.08.2020r. do godziny 9:30 na adres Zamawiającego podany w
punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: IHAR – PIB Zakład Doświadczalny
Radzików - Sekretariat (biurowiec I piętro).
Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania.
Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce
wskazane w pkt. 12.1 SIWZ, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana i wycofanie
oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
Zmiana lub wycofanie złożonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie przewidzianej dla złożenia
oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające informację o zmianie bądź wycofaniu oferty powinno
posiadać oznaczenie dodatkowe o treści odpowiednio - ZMIANA OFERTY albo WYCOFANIE OFERTY.
Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA OFERTY będą otwarte w pierwszej kolejności. Oferty wycofane nie
zostaną otwarte.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.08.2020r. godz.10:00 w siedzibie Zamawiającego – sala
konferencyjna IHAR - PIB Zakład Doświadczalnego I piętro.
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. 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. Informacje te przekazane zostaną zgodnie z art.86 ust.5. Zamawiający opublikuje na stronie
internetowej informacje dotyczące: kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia; nazwy firm oraz adresy
Wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie wskazanym w pkt 1; informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
Zaoferowaną cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym przy założeniach w nim opisanych tj. wg
załącznik nr 1 do SIWZ. Przedstawione ceny muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku (Zasada zaokrąglania: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy
zaokrąglić w górę).
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.
Do wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania, będą decydowały kryteria opisane w punkcie 14.
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem
podatku VAT.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
Cena może być tylko jedna - nie dopuszcza się wariantowości cen.,
Cena winna być podana netto za 1l oleju napędowego, obowiązującej w dniu 03.08.2020r. na stronie
www.orlen.pl. minus stały upust (obowiązujący przez cały czas trwania umowy) obliczony w PLN.
Cenę za 1l. oleju napędowego i wartość upustu należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Rozliczanie dostarczonego paliwa odbywać się będzie w temperaturze 15 0C. Cena za dostarczane paliwo ustalana
będzie w oparciu o cenę hurtową PKN Orlen w dniu dostawy minus stały rabat w wysokości podanej w ofercie .
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w "Formularzu ofertowym" stanowiącym
załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
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13.11 Poprawa omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny odbędzie się na zasadach określonych w art. 88 Prawa

zamówień publicznych.
13.12 Oferta wykonawcy, który w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o poprawieniu oczywistych omyłek

rachunkowych nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, podlega odrzuceniu.
13.13 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
13.14 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana oceny wyjaśnień wraz
z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY
OFERT.
14.1 Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.
Oferty oceniane
będą w 2 etapach:
I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty
Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą Prawo zamówień publicznych i SIWZ zostaną
odrzucone. Oferty te zostaną pozostawione bez dalszego rozpatrywania.
II etap: ocena według kryteriów określonych poniżej:
14.

Kryterium - cena oferty 100%
W II etapie rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu. Stosowanie matematycznych obliczeń przy
ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które:
1) oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w
zakresie kryterium ceny,
2) za parametry najkorzystniejsze w kryterium cena, oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów ustaloną w
poniższym opisie, a pozostałe będą oceniane odpowiednio do parametru najkorzystniejszego,
3) wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji: punktacja 0-100
(100% = l00 pkt).
4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu
o kryterium ceny.
5) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
6) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100.
Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru.
cena oferowana minimalna brutto
Ocena punktowa = ........................................................... ------- x 100 punktów
cena badanej oferty brutto
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
14.2 Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
14.3 Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych.
14.4 Sposób ustalenia ceny oferty.

Cenę oferty C0 netto należy obliczyć w następujący sposób:
C0 netto=Lon(op) X Cdon(dop) netto gdzie:
LON(OP) - oznacza maksymalną zamawianą ilość oleju napędowego ON (opałowego)
Cdon(dop) netto - oznacza dzienną cenę sprzedaży netto 1 litra oleju napędowego ON (opałowego) po uwzględnieniu
oferowanego rabatu oferowaną przez wykonawcę na dzień 03.08.2020 r.
Cenę oferty C0 brutto należy obliczyć w następujący sposób:
C0 brutto= C0 netto + obowiązująca stawka podatku VAT
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INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
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.
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,
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 spełniania wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności,
4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu
negocjacji albo dialogu,
5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
7) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę, którego
oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu uzgodnienia wszelkich szczegółowych spraw
związanych z zawarciem umowy.
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.
Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 na stronie internetowej.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP, 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 zostało
przesłane w inny sposób.
Osoby reprezentujące wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich
umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów
załączonych do oferty.
W przypadku wybrania oferty wspólnej przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia
zamawiający będzie wymagał przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wspólnik spółki
cywilnej jest traktowany jak wykonawcy składający ofertę wspólną.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w
ust. 1, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1. złożono tylko jedną ofertę,
2. 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.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, 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.

16.
16.1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia publicznego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

17.
17.1

WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
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przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie siwz wpłynął
do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
1) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w
ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
2) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
Pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ powinny być formułowane na piśmie i przesłane na adres wskazany w
pkt.1.
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.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert,
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza także na tej
stronie.
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.

INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.
Projekt umowy jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi (Załącznik nr 4).
Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
18.3 Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy). Okoliczności
warunkujące możliwość dokonania zmian w treści przyszłej umowy o zamówienie publiczne zostały
szczegółowo opisane w treści projektu umowy załączonej do niniejszej specyfikacji.
18.4 Płatności będą dokonywane w terminie 30 dni od prawidłowego wystawienia – dostarczenia faktury VAT przez
Wykonawcę, przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
18.5 Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych
warunków ich wprowadzenia:
a) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie
przedmiotu zamówienia;
b) braku lub wady w dokumentacji projektowej lub kosztorysowej;
c) istotne zmiany w dokumentacji projektowej lub kosztorysowej;
d) zmian w harmonogramie prac;
e) rezygnacji z wykonania części prac;
f) zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy;
g) waloryzacji wynagrodzenia;
h) wystąpienia siły wyższej.
18.
18.1
18.2

19.
19.1

19.2
19.3

19.4

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
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.
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.
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.
Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
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2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
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.
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.
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.
Odwołanie wnosi się:
1) 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;
2) 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.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wnosi się w terminie:
1) 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;
2) 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.
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy
Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny w Radzikowie, 05-870 Błonie, Radzików
 inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pani/Pani /imię i nazwisko, kontakt:
adres e-mail, telefon/ *;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa nawozów mineralnych
ZP/IHAR-PIBZD.PN.D 10/2018;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
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w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
____________________
*
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.
21.
21.1

21.2
21.3

21.4

21.5

21.6

POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA.
W trakcie prowadzenia niniejszego postępowania Zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania.
Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez
Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do
protokołu postępowania.
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
Oferty składane przez Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia w trakcie jawnej sesji otwarcia ofert. Nie
ujawnia się informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł,
że nie mogą one być udostępniane.
Udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie według poniższych zasad:
1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku,
2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów informacji,
3) Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub
środków technicznych służących do utrwalania obrazu,
4) udostępniać dokumenty można wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy –
urzędowania.
Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą
elektroniczną z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przeslanie dokumentów będzie znacząco
utrudnione, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być
udostępnione.
Kopiowanie dokumentów w związku z udostępnieniem ich Wykonawcy Zamawiający wykonuje odpłatnie (1 zł.
za 1 stronę).

22.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 ART. 134 UST.6 PKT 3 PZP ORAZ OKOLICZNOŚCIACH, PO
KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE.
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

23.

INFORMACJE CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 91b ust. 1 Pzp.
W SPRAWACH NIE UREGULOWANYCH ZASTOSOWANIE MAJĄ PRZEPISY USTAWY PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 26

24.
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PAŹDZIERNIKA 2010 R. W SPRAWIE PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (DZ. U. Z 2010 R. NR 223, POZ. 1458) ORAZ KODEKS CYWILNY.
25.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz oferty - załącznik nr 1,
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne- załącznik nr 2
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3,
4. Projekt umowy – załącznik nr 4
5. Oświadczenie o przynależności do Grupy kapitałowej – załącznik nr 5,
6. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 6,
7. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów wg. – załącznik nr 7,
8. Pełnomocnictwo osób występujących wspólnie wg. – załącznik nr 8,

Radzików, dnia 27.07.2020 r.

Kierownik jednostki - Zamawiający
Zatwierdzam SIWZ i załączniki:
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Wykonawca:

Zamawiający:

…………………………………………

IHAR-PIB Zakład Doświadczalny Radzików

…………………………………………

05-870 Błonie, Radzików

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………
…………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
FORMULARZ OFERTOWY
Wykonawca (dane):
Imię i nazwisko /lub nazwa
(firma)Wykonawcy / Wykonawców
występujących wspólnie
Adres Wykonawcy:
Kod,
miejscowość,
województwo,
kraj
………………………………………………………………………..............................................................................
Ulica,
nr domu,
nr lokalu
………………………………………………………………….………………………………………………….……
Nr telefonu:
Nr faksu:
URL: http://
E –MAIL:
NIP
REGON:
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego oznaczonego numerem sprawy ZP/IHAR – PIBZD.PN.D 06/2020
na:
sprzedaż i dostawę oleju napędowego i opałowego w okresie od 10.08.2020 do dnia 31.12.2020r.
I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie od 10.08.2020 do dnia 31.12.2020r. za cenę:
Lp.

1

Asortyment dostaw
i miejsce dostawy,

j.m

Wielkość
opustu

4

……..%

Opust za 1litr
paliwa (zł.)
(kol.4 – kol.5

Cena netto za 1
litr paliwa po
opuście 2
( kol..4 – kol.6)

Ilość
paliwa w
litrach

Cena ogółem
netto (zł.)
(kol.7 x kol.8)3

5

6

7

8

9

Zad. 1

2
Olej napędowy - ON

litr

80.000

Zad.2

Olej opałowy:

litr

10.000

RAZEM

3

Cena netto
za 1 litr
paliwa
(zł.)1

X

X

X

X

X

X

X

1 Przez „cenę netto 1 litra paliwa” Zamawiający rozumie cenę

netto 1 litra paliwa (odpowiednio oleju napędowego
i oleju opałowego) obowiązującą w dniu 03.08.2020 roku na stronie www.orlen.pl.
2 Przez „cenę netto 1 litra paliwa po opuście” Zamawiający rozumie cenę netto 1 litra paliwa (odpowiednio oleju
napędowego i oleju opałowego) obowiązującą w dniu 03.08.2020 roku na stronie www.orlen.pl. pomniejszoną o
kwotę zaoferowanego dla tego rodzaju paliwa opustu.
3 Przez „cenę ogółem netto” Zamawiający rozumie szacunkową wartość zamówionego paliwa (odpowiednio oleju
napędowego, oleju opałowego) na dzień 03.08.2020r.
Paliwo przyjmowane będzie w ilościach rzeczywistych, natomiast zapłata nastąpi za ilości przeliczone w temperaturze
referencyjnej 150C. W czasie dostawy Dostawca powinien dostarczyć fakturę lub dowód wydania, na których to
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dokumentach powinna być ilość rzeczywista wg nalewu oraz ilość w temperaturze referencyjnej 15oC. Faktura powinna
być wystawiona wg ilości wskazanej w dowodzie nalewu i przeliczonej na ilość w temperaturze referencyjnej 15 oC.
II. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia wg. wykazanego wyżej zadania/zadań za łączną wartość:
1) cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie Zamawiający poniesie w trakcie realizacji zamówienia;
2) zapewniam(y) wykonanie poszczególnych dostaw w terminie 24 godzin;
3) zapoznaliśmy(y) się ze SIWZ i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do
przygotowania oferty;
4) gwarantuje(my) wykonanie całości zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji;
5) składam(y) niniejsza ofertę we własnym imieniu / jako wykonawca w ofercie wspólnej *)
6) uważam(y) się za związanych ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.
okresie 30 dni.
7) akceptuję(my) załączony do SIWZ projekt umowy oraz zasady rozliczeń bez zastrzeżeń.
8) w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na
warunkach określonych w projekcie umowy przedstawionej w załączniku 4 SIWZ.
9) jestem(śmy) czynnym podatnikiem podatku VAT, zarejestrowanym pod numerem NIP: …………………..

OŚWIADCZAM/Y, że jestem(śmy):
□ mikroprzedsiębiorstwem*
(mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR)

□ małym*
(małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów
EUR)

□ średnim przedsiębiorstwem*
(przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż osób i których roczny obrót nie przekracza 50
milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)

III. Miejsce dostawy: IHAR – PIB Zakład Doświadczalny Radzików, 05-870 Błonie, oraz Gospodarstwo
Młochów, gmina Nadarzyn.
IV. Termin płatności: 30 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
V. Osobą do kontaktów z Zamawiającym i odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest Pan / Pani
…………………….………………tel. kont. ……….………………… e-mail: ……………………..…………,
VI. Osobą uprawnioną / ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
i zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego jest / są: Pan / Pani
…………………….………………tel. kont. ……….………………… e-mail:…………………..…………,
Uwagi: ………………………..………………………………………………………………………..…… .
VII. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:
1)
………………………………………………………………..………………….……………………………..
2)
………………………………………………………………..………………….……………………………..
3)
………………………………………………………………..………………….……………………………..
4)
………………………………………………………………..………………….……………………………..
5)
………………………………………………………………..………………….……………………………..
6)
………………………………………………………………..………………….……………………………..
7)
………………………………………………………………..………………….……………………………..
8)
………………………………………………………………..………………….……………………………..
9)
………………………………………………………………..………………….……………………………..
10) ………………………………………………………………..………………….……………………………..
11) ………………………………………………………………..………………….……………………………..
VIII. Zastrzeżenia Wykonawcy:
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty
składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postepowania:
a)
……………………………………..…………………………………………………………………………...
b)
………………………………..………………………………………………………..……………………..…
str. 20

SIWZ Zakup i dostawa oleju napędowego i opałowego

Oznaczenie sprawy przez Zam.: ZP/IHAR - PIBZD.PN.D 06/2020

IX. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w
art.13 lub art.14 RODO.
Oświadczam, że spełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu. ***
………….dnia ………..2020r.

…………………………..……………
Pieczątka(i) i podpis(y) Wykonawcy (ów)
lub upoważnionego przedstawiciela)

*) proszą podkreślić właściwe
*)Pola wykropkowane należy wypełnić
***) w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust4 lyb 14 ust.5 RODO treści
oświadczenia wykonawca nie składa (usuniecie treści oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie)
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Wykonawca:

Zamawiający:

…………………………………………

IHAR-PIB Zakład Doświadczalny Radzików

…………………………………………

05-870 Błonie, Radzików

pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,

(

KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………
…………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

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 pn. „Zakup i dostawa oleju napędowego i
opałowego” dla IHAR-PIB Zakład Doświadczalny Radzików prowadzonego przez IHAR-PIB Zakład
Doświadczalny Radzików, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. 5.1-2) SIWZ
dotyczące kompetencji i uprawnień o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz
zdolności technicznej lub zawodowej (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
ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wskazać dokument i właściwą jednostkę
redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na
zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..,
w
następującym
zakresie:
………………………………………………….……………………...…………………………………………………
……….…………………………….…………………………………………..…………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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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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Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca:

Zamawiający:

…………………………………………

IHAR-PIB Zakład Doświadczalny Radzików

…………………………………………

05-870 Błonie, Radzików

pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,

(

KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………
…………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

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 pn. „Zakup i dostawa oleju napędowego i
opałowego” dla IHAR-PIB Zakład Doświadczalny Radzików prowadzonego przez IHAR-PIB Zakład
Doświadczalny Radzików, 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.

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na
podstawie ww. przepisu]
Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24.ust.5 pkt.1, 8 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, 1620 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1, 8 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 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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Załącznik nr 4 do SIWZ.

UMOWA nr IHAR - PIBZD. PN.D 06/2020
na zakup i dostawę oleju napędowego i opałowego
Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym Zakładem Doświadczalnym
w Radzikowie, 05-870 Błonie, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy
pod numerem KRS 0000074008, NIP 529 000 70 29, Regon: 000079480-00040,
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: Pełnomocnika IHAR – PIB Radzików
Dyrektora Zakładu Doświadczalnego- mgr inż. Marek Wawer
a firmą: ………………………...........................................................................................................................................
z siedzibą w.........................................................................................................................................................................
wpisaną co CEiIDG / wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy dla miasta
…………………….,/………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS:…………………/numer NIP:…………../, posiadający kapitał zakładowy w wysokości ……..…….......... PLN.
reprezentowaną przez: Pana / Panią ................………………………................................…..,
zwaną w dalszej treści „Wykonawcą”,
została zawarta umowa następującej treści:
Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015, poz.
2164z późn. zm.).
Oświadczenie stron
1.
Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych
2.
Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o której mowa w ust. 1, oraz
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.
3.
Działając w imieniu Zamawiającego Pan mgr inż. Marek Wawer - Zamawiający oświadcza, że działa na
podstawie tytułu prawnego upoważniającego do zlecenia niżej określonego przedmiotu zamówienia
zlokalizowanego w Radzikowie, 05-870 Błonie.
4.
Działający w imieniu Wykonawcy Pan .......................................................... oświadcza, że jest uprawniony do
zawarcia umowy ze Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 2 n. umowy.
5.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT - NIP :529-000-70-29.Wykonawca oświadcza, że jest
płatnikiem VAT - NIP :……………………..
§2
Przedmiot umowy
Przedmiot umowy jest świadczenie Wykonawcy polegające na systematycznej dostawie leju napędowego o opałowego
w ilości 80.000 litrów oleju napędowego 10.000 litrów oleju opałowego.
§3
Termin realizacji
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia 10.08.2020 do dnia 31. 12. 2020 r.
2. Realizacja zamówienia.
2.1. Zakup i dostawa ilości faktycznej oleju napędowego i opałowego odbywać się będzie sukcesywnie według
potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy, w terminach określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO i
ilościach dla każdorazowej dostawy, tj. wg telefonicznego (lub faks) zamówienia. Jednostkowa minimalna
dostawa oleju napędowego to: 5000 – 9000 litrów, oleju opałowego od 1000 – 4000 litrów.
2.2. Miejsce dostawy: IHAR - PIBZD Radzików, gm. Błonie oraz Młochów, gmina Nadarzyn.
2.3. Dostawy oleju napędowego lub opałowego odbywać się będzie w czasie 24 godzin od dnia złożenia zamówienia.
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§4
Istotne postanowienia umowy
WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji umowy, zgodnie z ofertą oraz formularzem cenowym.
Dostarczenie przedmiotu zamówienia nastąpi transportem DOSTAWCY na jego koszt i ryzyko, do Zakładu
Doświadczalnego Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, 05-870 Błonie k/Warszawy oraz Gospodarstwa
Młochów, 05-831 Młochów, gmina Nadarzyn.
Strony ustalają, że odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO – odpowiedzialny jest:
Pan Zbigniew Bogucki: tel. 22 725 37 15, fax: 22 725 37 15, tel. kom.: 601 394 245 dostawy w Radzikowie,
Pan Mirosław Pleban: tel. 22 725 37 15, fax: 22 725 37 15; tel. kom. 605 587 982 dostawy w Młochowie,
W imieniu WYKONAWCY – odpowiedzialny jest Pan ……………………………..……… - tel.: ……..…………,
Odbioru dokona przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO w obecności DOSTAWCY w dniu dostawy do
ZAMAWIAJĄCEGO.
Dokumentem stwierdzającym KAŻDORAZOWĄ dostawę przedmiotu zamówienia będzie protokół lub kwit PZ
Zamawiającego podpisany przez przedstawicieli DOSTAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO.
Wykonawca będzie załączał świadectwo jakości dla każdej dostawy przedmiotu zamówienia W OKRESIE
OBOWIĄZYWANIA UMOWY.
Wykonawca zobowiązuje się do - gwarantuje, że przedmiot zamówienia będzie odpowiedniej jakości – zgodnie z
wymogami obowiązujących w dniu dostawy w tym zakresie przepisów.
W przypadku stwierdzenia dostawy złej jakości, Wykonawca jest zobowiązany do jej wymiany na własny koszt.
Wykonawca pokryje wszelkie szkody powstałe z powodu złej jakości dostarczonego paliwa (niezgodności z
normami).

§5
Wartość umowy
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać płatności za zakupione paliwo w oparciu o jego cenę detaliczną
obowiązującą na stronie www.orlen.pl. w dniu dostawy do Zamawiającego minus zaoferowany dla danego
rodzaju paliwa stały opust w wysokości: …….. % ( wskazany w zał. 1 kol.5) obowiązujący przez cały czas
trwania umowy.
2. Ceny detaliczne mogą ulegać zmianie w związku z niezależną od Wykonawcy zmianą cen mających wpływ
na kalkulacje cenowe Wykonawcy nie mniej jednak zaoferowany opust pozostaje na stałym poziomie.
3. W przypadku nieuzasadnionego podwyższenia cen przedmiotowego asortymentu lub nie wywiązania się z
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zakupu asortymentu z innych źródeł, a dotychczasowe zamówienie w danym asortymencie może pomniejszyć
o ilość zakupionego towaru. Powyższa kwota zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

§6
Sposób zapłaty
ZAMAWIAJĄCY zapłaci za faktycznie zamówioną, dostarczoną i odebraną ilość oleju o właściwej jakości.
Wielkość marży będzie oznaczana na każdej fakturze, wystawianej odrębnie dla każdej dostawy.
Zapłata należności z tytułu sprzedaży będzie dokonywana przez zamawiającego na podstawie faktury VAT
wystawianej przez Wykonawcę po każdorazowej dostawie przedmiotu zamówienia (potwierdzonej podpisanym
przez obie strony protokołem zdawczo-odbiorczym) w terminie ustalonym tj.: 30 dni roboczych od daty
OTRZYMANIA prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Płatność będzie dokonana przelewem na konto bankowe DOSTAWCY podane na fakturze. Za termin dokonania
płatności uważa się datę wpływu należności z tytułu dokonanej sprzedaży produktów na rachunek bankowy
dostawcy.
Faktura musi zawierać numer identyfikacji podatkowej SPRZEDAJĄCEGO – WYKONAWCY.
Zapłata ceny nastąpi przelewem na konto bankowe DOSTAWCY podane na fakturze. Za dzień zapłaty będzie
uznany dzień wysłania przez ZAMAWIAJĄCEGO polecenia przelewu do banku prowadzącego jego rachunek.
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem Vat - NIP :……………………..
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem Vat - NIP :529-000-70-29.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich
otrzymywania.
Paliwo przyjmowane będzie w ilościach rzeczywistych, natomiast zapłata nastąpi za ilości przeliczone w
temperaturze referencyjnej 15oC. W czasie dostawy Dostawca powinien dostarczyć fakturę i dowód wydania, na
których to dokumentach powinna być wstawiona ilość wg nalewu oraz ilości w temperaturze referencyjnej 15 oC.
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Faktura powinna być wystawiona wg ilości wskazanej w dowodzie nalewu i przeliczonej na ilość w temperaturze
referencyjnej 15oC.
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§7
Warunki gwarancji
DOSTAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU 6 - miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Gwarancja
rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru.
W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zamówienia, DOSTAWCA zobowiązuje się do
niezwłocznego odbioru rzeczy wadliwej i dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
O wszelkich uwagach co do jakości przedmiotu umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, po czym
Wykonawca winień ustosunkować się do zgłoszonych uwag w terminie 7 dni od otrzymania korespondencji.
Dostawa i odbiór przedmiotu zamówienia wymagającego wymiany nastąpi transportem DOSTAWCY na jego koszt
i ryzyko.
§8
Kary umowne
W wysokości 20 % łącznej wartości umowy, gdy zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca.
W przypadku opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO w zapłacie, WYKONAWCA będzie miał prawo naliczenia odsetek
ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku zwłoki DOSTAWCY w realizacji przedmiotu zamówienia poza termin określony w § 3,
DOSTAWCA będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2 % łącznej wartości netto danego
zamówienia za każdy dzień zwłoki.
Jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 7 dni ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy, a DOSTAWCA jest
zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % łącznej wartości netto zamówienia, określonego w § 5.
Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania. Jeżeli na skutek niewykonania lub
nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu umowy powstanie szkoda przewyższająca karę umowną
bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo
do dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.
Kary płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.

§9
Okoliczności wyjątkowe
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać
uzasadnienie.
§ 10
Odstąpienie od umowy
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 9, ust.1, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
sytuacjach:
1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) Wykonawca nie dotrzymuje któregokolwiek ze swych zobowiązań wynikających z umowy, w przypadku
zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia poza termin 7 dni,
b) w przypadku powzięcia przez ZAMAWIAJĄCEGO wiadomości o postępowaniu WYKONAWCY mogącym
narazić ZAMAWIAJĄCEGO na straty,
c) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy WYKONAWCY,
d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY;
2. WYKONAWCY przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) ZAMAWIAJĄCY nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru wyrobu,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy
d) Postanowienie § 9, ust. 1 - 2 stosuje się odpowiednio.
e) Każda ze stron może rozwiązać umowę na koniec miesiąca z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
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§ 11
Postanowienia końcowe
1. Zamawiający informuje, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa oleju napędowego i
opałowego” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
2. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego, a wynikających z
niniejszej Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie przez Zamawiającego.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień
Umowy.
3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące
się do lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian treści zawartej umowy, w przypadku konieczność ich wprowadzenia
wyniknie z konieczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zmiany dotyczyć mogą
okoliczności wynikających z przyczyn technicznych, gospodarczych, finansowych, organizacyjnych, jeżeli będzie
to konieczne dla uzyskania celu określonego w postanowieniach umowy zawartej z Wykonawcą.
5. Niezależnie od okoliczności wynikających w pkt. 2, Zamawiający ma prawo dokonywać zmian umowy dotyczących
w szczególności:
a) ilości zamówionego paliwa przez cały okres obowiązywania umowy,
b) terminu realizacji zamówienia,
c) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy,
d) Zmiany siedziby jednej ze stron umowy,
e) Wprowadzenia lub zmiany ustawowej stawki VAT, której zastosowanie nie będzie skutkowało zmianą
wartości brutto umowy,
f) Innych zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
i Kodeksu postepowania cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
6. Strony będą dokładały starań, aby wszelkie kwestie sporne rozpatrywane były na drodze polubownej. W przypadku
niemożności polubownego załatwienia sporu, właściwym miejscowo do rozpatrywania ewentualnych sporów jest
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o
wszczęciu postepowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
8. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.
9. Załącznikami do umowy są:
a) Załącznik nr.1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
b) Załącznik nr.2 – oferta wykonawcy z dnia ………..
11. Wszystkie załączniki wymienione w pkt.9 stanowią integralną część niniejszej umowy i pozostają wiążące przy
realizacji zamówienia.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

……………………………..

…… ………………………………

(pieczęć i podpis/y )

(pieczęć i podpis )

.............................. dnia ..................... 2020r.
Oświadczenie
o akceptacji warunków umowy
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi ochrony w imieniu
reprezentowanej firmy oświadczam, że akceptuję warunki wzoru umowy oraz specyfikacji istotnych warunków
umowy i jej załączników dotyczących sprawy oznaczonej: IHAR – PIBZD. PN.D 06/2020.
……………………., dnia ………………. 2020 r.
.........................................................................................................
(pieczęć firmy - wykonawcy i podpis upoważnionej osób
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Wykonawca:

Zamawiający:

…………………………………………

IHAR-PIB Zakład Doświadczalny Radzików

…………………………………………

05-870 Błonie, Radzików

pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,

(

KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………
…………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 1
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego oznaczonego numerem sprawy ZP/IHAR – PIBZD.PN.D 06/2020
na:
„Zakup i dostawa oleju napędowego i opałowego”
Ja (imię i nazwisko): ....................................................................................................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy, adres);
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że;
1.

Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej/do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt
23 Pzp w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U z 2015 r.
poz. 184, 1618 i 1634 *).

2.

Należymy do tej samej grupy kapitałowej (nazwa podmiotu, adres*);.................................................................
.................................................................................................................................................................................
i załączamy do oferty listę podmiotów należących 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*) oraz przedstawiam
dowody, że powiązania z innym podmiotem (Wykonawcą) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

*) właściwy punkt zakreślić kółkiem
UWAGA: w przypadku wybrania pkt.2 należy załączyć listę i dowody,
……………………, dnia ….. 2020 r.
…………………………..……………
Pieczęć i podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela)

----------------------------------------------------------1
Dokument ten wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony
zamawiającego).
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Wykonawca:

Zamawiający:

…………………………………………

IHAR-PIB Zakład Doświadczalny Radzików

…………………………………………

05-870 Błonie, Radzików

pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,

(

KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………
…………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
DOTYCZĄCE BRAKU WYDANIA PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU
LUB OSTATECZNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawę oleju napędowego i opałowego
w okresie od 10.08.2020do dnia 31.12.2020r prowadzonego przez IHAR-PIB Zakład Doświadczalny Radzików,
oświadczam, co następuje:
I. DOTYCZĄCE BRAKU WYDANIA PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU LUB OSTATECZNEJ DECYZJI
ADMINISTRACYJNEJ

1. nie wydano wobec …………………………………………………………………..(oznaczenie Wykonawcy)
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu w uiszczaniu podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*
2. wydano wobec ………………………………………………………………………..(oznaczenie Wykonawcy)
prawomocny wyrok sądu* lub ostateczną decyzję administracyjną* o zaleganiu w uiszczaniu podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………..…
(wpisać sygnaturę wyroku/nr decyzji administracyjnej, datę wydania, czego dotyczy)

W przypadku zaznaczenia pkt. 2 należy dołączyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
II. BRAKU ORZECZENIA WOBEC NIEGO TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU
UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. nie wydano ………………………..…………………………………………………….(orzeczenie Wykonawcy)
orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne*.
2. wydano …………………………………………………………………………..……….(orzeczenie Wykonawcy)
orzeczenie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne*.
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wpisać sygnaturę wyroku/nr decyzji administracyjnej, datę wydania, czego dotyczy)
…………….………, dnia ………. r.
(miejscowość)

………………………………………………
(pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
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III. Oświadczam, że :
1. nie został/został wydany wobec
………………………………………………………………………………………………..
prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
2. nie został orzeczony wobec
3. .………………………………………………………………………………………………
tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
IV. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU WYDANIA WOBEC NIEGO OSTATECZNEJ DECYZJI
ADMINISTRACYJNEJ O NARUSZENIU OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA
PRACY, PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA LUB PRZEPISÓW O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM
w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy
Ja, niżej podpisany,
……………………………………………………………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………………..
Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………..
(adres siedziby Wykonawcy)

V. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

…………………………..……………
Pieczęć i podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela)
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Załącznik nr 7 do SIWZ
Wykonawca:

Zamawiający:

…………………………………………

IHAR-PIB Zakład Doświadczalny Radzików

…………………………………………

05-870 Błonie, Radzików

pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,

(

KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………
…………………………………………

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
W imieniu:
……………………………………………………………..………………………………………………………………
(nazwa podmiotu, na zasobach którego podlega wykonawca)

Zobowiązuję się do oddania swych zasobów, tj.
………………………………………………………………….…………………………………………………………
(wskazać zakres udostępnianych zasobów)

Wykonawcy, tj.
…………………………………………………………………………..…………………………………………………
(wskazać nazwę wykonawcy)

Przedstawiony powyżej potencjał udostępniam do realizacji zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawę oleju
napędowego i opałowego w okresie od 10.08.2020 do dnia 31.12.2020r (Postępowanie przetargowe oznaczone
numerem sprawy ZP/IHAR-PIBZD.PN.D 06/2020)
W związku z powyższym oświadczam, iż:
2. udostępniam ww. zasoby w następującym zakresie:
…………………………………………..……………………………………………………………………………
3. sposób wykorzystania udostępnionego powyżej zasobu, będzie następujący, tj.:
………………………………………….……………………………………………………………………………
4. charakter łączącego mnie stosunku z wykonawca jest następujący, tj.:
……………………………………………….………………………………………………………………………
5. zakres mojego udziału w przedmiotowym postępowaniu jest następujący, tj.:
……………………………………………………..…………………………………………………………………

……………………, dnia …...2020 r.

…………………………..……………
Pieczęć i podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela)
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Załącznik nr 8 do SIWZ.
……………………………………………
……………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………
…………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego oznaczonego numerem sprawy ZP/IHAR-PIBZD.PN.D 06/2020 na:. „Zakup i dostawę oleju
napędowego i opałowego” od 10.08.2020 do dnia 31.12.2020r (Postępowanie przetargowe oznaczone numerem
sprawy ZP/IHAR-PIBZD.PN.D 06/2020)
1. ………………………………
2. ………………………………
3. ………………………………
działając w imieniu i na rzecz
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………........
…………………………………………………………….………………………………………………………
(nazwa firmy dokładne adresy Wykonawcy/Wykonawców wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

ustanawiamy pełnomocnika, który będzie Nas reprezentował
…………………………..…………….............................
dane Pełnomocnika)
……………………..… ……………………..… …………..……………
Pieczęć i podpis Wykonawcy Pieczęć i podpis Wykonawcy Pieczęć i podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela) lub upoważnionego przedstawiciela) lub upoważnionego przedstawiciela)
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