SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY:
Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny
Adres: ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp na:

„Dostawa środków ochrony roślin do Gospodarstwa
Dziećmierowo”
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ, oznaczone jest znakiem i opisem:
nazwa zadania: „Dostawa środków ochrony roślin do Gospodarstwa Dziećmierowo”
I Nazwa i adres Zamawiającego, sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz
osoby wskazane do kontaktów:
1. Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny
Adres: ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik
TELEFON: (61) 8-170-155
FAX: (61) 8-170-171
NIP: 525-15-75-083
REGON: 000325713-00023
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.szkolkikornickie.pl – na której
opublikowane zostanie ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz wszystkie informacje
dotyczące prowadzonego postępowania.
Zamawiający urzęduje w następujących dniach: od poniedziałku do piątku w
godzinach: od 700 do 1500.
2. Osobą wskazaną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Pan Mariusz Wójkiewicz tel. 502-407-282 w godz. 1000 - 1400
II Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”,
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w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
III Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa środków ochrony roślin do
Gospodarstwa Dziećmierowo w roku 2015, 62-035 Kórnik ul. Dworcowa 88.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który dotyczy asortymentu i terminów dostaw
został określony w tabeli nr 1 :
Tabela nr 1
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nazwa
FUNGICYDY
TEBUKONAZOL 25 EW
ATAK 450 EC
SOLIGOR 425 EC
WIRTUOZ 520 EC
VERTISAN 200 EC
DOBROMIR 250 SC
INTIZAM 497 SC
INSEKTYCYDY
HUNTER 400 EC
SUPER CYPER 500 EC
PROTEUS 110 OD
MOSPILAN 20 SP
HERBICYDY
HELMSTAR 75 WG
FLUROSTAR 200 EC
INNOVATE 240 SC
MOCARZ 75 WG
BUTISAN STAR 416 SC
ANEX SX 50 SG
HELMSTAR 75 WG
GLYFOS 360 SL
REGULATORY WZROSTU
CUADRO 250 EC
ANTYWYLEGACZ PŁYNNY
OLEMIX

Jm

Ilość do
zakupu

l
l
l
l
l
l
l

78,0
20,0
80,0
24,0
24,0
24,0
87,0

l
l
l
kg

17,0
1,6
20,0
4,0

l
l
l
kg
l
kg
kg
l

13,0
20,0
13,0
10,0
70,0
6,0
23,0
200,0

l
l
l

80,0
80,0
150,0

Terminy dostaw

ZAMÓWIENIE BĘDZIE REALIZOWANE
WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO
PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU
TERMINU Z DOSTAWCĄ

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia o 20%.
Dostawa winna być zrealizowana po telefonicznym złożeniu zamówienia przez kierownika
Gospodarstwa Dziećmierowo. Konkretne terminy dostaw będą za każdym razem uzgadniane
z Zamawiającym.
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3. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje
zakres określony kodami:
24.45.30.00-4 środki chwastobójcze
24.45.70.00-2 środki grzybobójcze
24.45.20.00-7 środki owadobójcze
24.45.40.00-1 regulatory wzrostu roślin
4. Środki ochrony roślin muszą być jakościowo zgodne oraz spełniać wymagania Polskich
Norm.
5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego wraz z dostawą przedstawia etykiety
charakteryzujące zamawiane środki ochrony roślin.
6. Zamówienie będzie realizowane partiami wg bieżących potrzeb Zamawiającego – po
wcześniejszym uzgodnieniu ilości i terminu dostawy.
7. Wykonawca dostarczy ww. środki ochrony roślin na swój koszt, w uzgodnionych
terminach (w dni robocze od poniedziałku do piątku) w godz. 7:00-15:00 do magazynu
Zamawiającego zlokalizowanego w Dziećmierowie ul. Dworcowa 88.
8. Wykonawca dostarczy środki ochrony roślin w sposób zapobiegający utracie walorów
użytkowych, w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które posiadają
nadrukowaną informację o nazwie środka, nazwie i adresie producenta oraz litrażu lub
gramaturze.
9. Termin ważności dostarczanych środków ochrony roślin minimum 12 miesięcy, liczony
od dnia dostawy.
10. Wykonawca w wyznaczonym terminie, najpóźniej do 31.12.2015 r. odbierze puste
opakowania po dostarczonych środkach ochrony roślin.
11. Termin płatności: do uzgodnienia z Wykonawcą.
12. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
15. Nie przewiduje się rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
IV Termin wykonania zamówienia:
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy
do 31 grudnia 2015 r.
V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez
Wykonawcę do postępowania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w części V SIWZ, Zamawiający żąda
przedstawienia:
a) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy:
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do
SIWZ - oryginał.
- oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć: koncesję, zezwolenie lub licencję - oryginał albo poświadczona kopia za
zgodność z oryginałem.
b) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
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- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do SIWZ - oryginał,
c) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SIWZ oryginał,
d) aktualny odpis 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 w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert – oryginał albo poświadczona kopia za zgodność z oryginałem.
e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- oryginał albo poświadczona kopia za zgodność z oryginałem.
2. Jeżeli

Wykonawca

ma

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
Dokumenty, o których mowa wyżej pod literą a) mają być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument o którym mowa pod literą b),
ma być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin ważności dokumentów
zawierających oświadczenie stosuje się odpowiednio.
W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
/konsorcjum/, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, musi
we własnym imieniu złożyć dokumenty/oświadczenia wymienione w części VI ust. 1 i ust. 3.
Pozostałe dokumenty/oświadczenia, jeżeli potwierdzają spełnianie warunków przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - składane są w ich
imieniu wspólnie.
Oferta uczestników konsorcjum musi zawierać wskazanie pełnomocnika do reprezentowania
członków konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – pełnomocnictwo w
formie oryginału albo poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem .
Uwaga! Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
VII Wymagania dotyczące wadium i termin związania ofertą:
1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (licząc od ostatecznego terminu składania ofert).
VIII Sposób porozumiewania się i udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: 61 8-170-171) lub drogą
elektroniczną (e-mail: szkolkikornickie@szkolkikornickie.pl). Zamawiający wymaga
niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną
faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie
Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.
2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie, lub faksem.
3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z
prowadzonym postępowaniem, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
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warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu do
składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji, która zostanie
niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej.
5. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowywanej
ofercie, zamawiający przedłuży termin składania ofert.
6. Upoważniony do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
- Pan Mariusz Wójkiewicz tel. 502-407-282 w godz. 1000 - 1400.
7. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się ze wszystkimi zapisami niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Wykonawca musi zdobyć wszelkie informacje, które
mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
IX Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Forma dokumentów składanych wraz z ofertą musi być zgodna z formą określoną
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 231).
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystania formularzy opracowanych przez
Zamawiającego (załączniki do SIWZ).
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy + arkusz cenowy, sporządzone
zgodnie z formularzami załączonym do SIWZ - załącznik nr 1,
2) wstępnie wypełniony i zaparafowany „projekt umowy” – załącznik nr 5,
3) dokumenty wymienione w części VI SIWZ.
5. Ofertę trzeba sporządzić na piśmie, w języku polskim, pismem maszynowym lub ręcznie
w sposób czytelny, z wykorzystaniem trwałych nośników pisma.
6. Zapisane strony oferty powinny być ponumerowane.
7. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane. Za podpis uznaje się własnoręczny
podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
8. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę.
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9. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
10. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o
których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
11. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone i ponumerowane.
12. Wymagane oświadczenia i dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
13. Wszelkie poprawki powinny być dokonane poprzez przekreślenie błędnego zapisu
i wstawienie obok poprawnego oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Parafka
(podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z
imienną

pieczątką

osoby).

Dokumenty

powinny

zostać

połączone

w

sposób

uniemożliwiający ich przypadkową dekompletację /bez udziału osób trzecich/ oraz
uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów jej naruszenia tzn. zszyte,
spięte lub przesznurowane, a końce sznurka trwale zabezpieczone.
14. W przypadku, gdy Wykonawca umieszcza w ofercie informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi
umieścić informację o ich zastrzeżeniu. Zamawiający dopuszcza spięcie i umieszczenie
dokumentów zastrzeżonych, w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.
4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz. U. z 2003r.
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm./, rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub

informacje techniczne,

inne

informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie
mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
15. Ofertę należy umieścić w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, zawierającej nazwę i adres
Wykonawcy, oznaczonej:

Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku
ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik
„Dostawa środków ochrony roślin do Gospodarstwa Dziećmierowo”
Nie otwierać przed dniem 18 marca 2015 r. godz. 1100
16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszystkie koszty
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
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X Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Polska Akademia Nauk Zakład
Doświadczalny w Kórniku ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik, w sekretariacie Zakładu,
do dnia 18.03.2015 r. do godziny 10.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w Polskiej Akademii Nauk Zakładzie Doświadczalnym w Kórniku
ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik, w dniu 18.03.2015 r. o godzinie 11.00 – biuro
Dyrektora.
3. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (data i godzina wpływu) oraz otrzyma kolejny
numer.
4. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
XI

Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Oferta musi zawierać cenę brutto dla zamówienia, w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt. 1 oraz
ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z
2014 r. poz. 915).
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. Cenę
oferty należy podać w następujący sposób:
- cenę bez podatku VAT (netto),
- należny podatek VAT,
- cenę łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto).
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie. Cena nie ulega
zmianie przez okres ważności oferty (związania).
5. Wszystkie ceny przedstawione w ofercie przetargowej muszą być podane i wyliczone
w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania: końcówki poniżej 0,5
grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).
XII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz
ich znaczenie:
1. Jedynym kryterium wyboru oferty spośród ważnych ofert jest cena; znaczenie – 100%
2. Do porównania ofert zostaną wzięte wartości ogółem brutto.
3. Wykonawca może podać tylko jedną cenę.
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4. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.
5. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w SIWZ.
6. Kryterium oceny ofert, które Zamawiający zastosuje celem wyłonienia najkorzystniejszej
oferty przedstawia się w sposób następujący:
Sposób obliczenia punktacji:
cena najniższa
ilość uzyskanych punktów = ------------------------------- x 100
cena badana
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
XIII Informacje o formalnościach, po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

w

sprawie zamówienia publicznego, wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego
wykonania umowy:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie
do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Treść umowy określa załącznik nr 5 do SIWZ.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, nie później niż w dniu podpisania umowy należy dostarczyć do
siedziby Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa musi
zawierać:
1) oznaczenie czasu trwania umowy, obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji lub/i rękojmi,
2) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
XIV Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania:
W niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej opisane w
dziale VI Ustawy Pzp (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
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XV Ogłoszenie wyników przetargu
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień
publicznych w siedzibie i na stronie internetowej zamawiającego oraz ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Niezależnie od
ogłoszenia wyników w sposób podany powyżej, wszyscy wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej

Kórnik, dnia 10 marca 2015 r.

Zatwierdzam
Dyrektor Zakładu
mgr Seweryn Waligóra

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW I FORMULARZY DO SIWZ:
1) załącznik nr 1 - formularz ofertowy + arkusz cenowy;
2) załącznik nr 2 - formularz oświadczenia - zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
3) załącznik nr 3 - formularz oświadczenia - zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
4) załącznik nr 4 – formularz oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej;
5) załącznik nr 5 - Umowa – „projekt”.
Kórnik, dnia 10 marca 2015 r.

Zatwierdzam
Dyrektor Zakładu
mgr Seweryn Waligóra
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
na:
„Dostawa środków ochrony roślin do Gospodarstwa Dziećmierowo”
I. Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa ..........................................................................................................................................
Siedziba ........................................................................................................................................
Nr telefonu / faxu .........................................................................................................................
Nr NIP ..........................................................................................................................................
Nr REGON .................................................................................................................................
II. Dane dotyczące Zamawiającego
Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku
ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik
tel./ fax: 61-8-170-155/8-170-171
www.szkolkikornickie.pl
III. Zobowiązania Wykonawcy
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.
za łączną kwotę:
Zamówienie
Cena netto ............................................................................................................................. zł
(słownie: .........................................................................................................................złotych)
Podatek VAT .......................................................................................................................... zł
Cena brutto ............................................................................................................................. zł
(słownie: .........................................................................................................................złotych)
Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29.01.2004 r. nie podlegam wykluczeniu z postępowania.
Termin płatności faktury będzie ustalany indywidualnie z Wykonawcą.
Oświadczam, że akceptuję:
Proponowany przez zamawiającego projekt umowy.

....................................................................
/ imię i nazwisko/
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 1
ARKUSZ CENOWY DO FORMULARZA OFERTOWEGO NA: „DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN DO GOSPODARSTWA DZIEĆMIEROWO”

Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nazwa

FUNGICYDY
TEBUKONAZOL 25 EW
ATAK 450 EC
SOLIGOR 425 EC
WIRTUOZ 520 EC
VERTISAN 200 EC
DOBROMIR 250 SC
INTIZAM 497 SC
INSEKTYCYDY
HUNTER 400 EC
SUPER CYPER 500 EC
PROTEUS 110 OD
MOSPILAN 20 SP
HERBICYDY
HELMSTAR 75 WG
FLUROSTAR 200 EC
INNOVATE 240 SC
MOCARZ 75 WG
BUTISAN STAR 416 SC
ANEX SX 50 SC
HELMSTAR 75 WG
GLYFOS 360 SL
REGULATORY WZROSTU
CUADRO 250 EC
ANTYWYLEGACZ PŁYNNY
OLEMIX

Jm

Ilość

Cena jednostkowa
netto w zł (kg/l)

1

2

l
l
l
l
l
l
l

78,0
20,0
80,0
24,0
24,0
24,0
87,0

l
l
l
kg

17,0
1,6
20,0
4,0

l
l
l
kg
l
kg
kg
l

13,0
20,0
13,0
10,0
70,0
6,0
23,0
200,0

l
l
l

80,0
80,0
150,0

Podatek VAT
8% w zł

3

Cena
jednostkowa
Wartość netto w
brutto w zł (kol. 2 zł (kol. 1 x kol. 2)
+ kol. 3)

4

5

Wartość podatku
VAT w zł (kol. 1
x kol. 3)

Wartość brutto w
zł (kol. 1 x kol. 4)

6

7
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Załącznik nr 2

................................................
/pieczęć Wykonawcy/

___.___.2015 r.
NAZWA POSTĘPOWANIA:
„Dostawa środków ochrony roślin do Gospodarstwa Dziećmierowo”

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż
……………………………………………………………….………………………………
/nazwa Wykonawcy/

nie podlega, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 – 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm./, wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………………………………………………….
/Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania
w imieniu Wykonawcy/
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Załącznik nr 3
..........................................
/pieczęć Wykonawcy/

___.___.2015 r.
NAZWA POSTĘPOWANIA:
„Dostawa środków ochrony roślin do Gospodarstwa Dziećmierowo”
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm./
…………………………………………………………………………………………………
/nazwa Wykonawcy/
1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie
3. dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………………………….
/Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania
w imieniu Wykonawcy/
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Załącznik nr 4
..........................................
/pieczęć Wykonawcy/

___.___.2015 r.
NAZWA POSTĘPOWANIA:
„Dostawa środków ochrony roślin do Gospodarstwa Dziećmierowo”
OŚWIADCZENIE
Zgodne z art. 26, ust. 2d ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).
Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).*
Informuję, że należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), i w załączeniu przedkładam listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*
* niepotrzebne skreślić

......................................., dn. ..........................

……………………………................................................
podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 5

Umowa - „projekt”
na dostawę środków ochrony roślin w 2015 r. do Gospodarstwa Dziećmierowo
Zawarta w dniu ...........................w Kórniku pomiędzy:
Polska Akademia Nauk w Warszawie przy Placu Defilad 1 reprezentowaną przez
Prezesa prof. Michała Kleibera w imieniu, którego na podstawie pełnomocnictwa działa
mgr Seweryn Waligóra – Dyrektor Polskiej Akademii Nauk Zakładu Doświadczalnego
w Kórniku, ul. Średzka 20, 62 - 035 Kórnik,
NIP 525-15-75-083,
REGON 000325713-000023,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a:
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………
……...
NIP ……………………………………………………………………………………………...
REGON …………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………….
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” wyłonionym na podstawie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego (protokół z dnia ........................) zgodnie z ustawą z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
zawierają umowę o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa środków ochrony roślin do Gospodarstwa
Dziećmierowo, ul. Dworcowa 88, 62-035 Kórnik.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać nawozy w ilościach i asortymencie oraz terminach
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiającym.
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3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru i
zapłaty za zamówione nawozy dla PAN Zakładu Doświadczalnego –

Gospodarstwo

Dziećmierowo.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczanych nawozów, a
Wykonawca nie będzie żądał z tego tytułu odszkodowania.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na żądanie Zamawiającego atesty dostarczanych
produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. W razie niespełnienia wymagań jakościowych dostarczonych środków ochrony roślin
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu wadliwej partii na koszt Wykonawcy.
3. Jeżeli Zamawiający nie wniesie w przeciągu 7 dni od daty dostawy pisemnych zastrzeżeń
do Wykonawcy, uznaje się, że zamówienie spełnia wymogi ilościowe i jakościowe.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do reklamacji towarów w ramach udzielonej na dany
produkt gwarancji w okresie jej ważności.
§3
Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r.
§4
1.Strony ustalają, że łączna wartość zamówienia brutto nie może przekroczyć kwoty ustalonej
w wyniku postępowania przetargowego:
tj. …………………………… PLN (słownie złotych:…...…………………………...…….…)
§5
1. Rozliczenie za świadczoną dostawę będzie następowało po każdej dostawie, na podstawie
wystawionej faktury w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Podstawą płatności są
faktury VAT wystawione przez Wykonawcę.
2. Za dzień zapłaty strony przyjmują wydanie dyspozycji dokonania przelewu bankowi
prowadzącemu rachunek Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy.
4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Wykonawca naliczać będzie odsetki za
zwłokę określone w art. 56 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa
(Dz.U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.).
§6
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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a) za niedotrzymanie uzgodnionego terminu dostawy w wysokości 0,2% wartości brutto
danej partii za każdy dzień opóźnienia,
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 .
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej naliczonej zgodnie z ust. a) z
faktury.
4. W przypadku, gdyby szkoda z tego tytułu przewyższała wartość kary umownej, to
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym.
§7
Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
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; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 7 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
2) Wykonawca nie dostarczył przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
dostarcza go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§8
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą
obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności tej zmiany.
2.Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej
umowy jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§9
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Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane
polubownie, a w ostateczności zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, na prawach oryginału, z których
jeden otrzymuje Zamawiający, i jeden Wykonawca.

WYKONAWCA
…………...............................

ZAMAWIAJĄCY
……..………………………

Wykaz załączników do umowy:
1. Zał. nr 1- Formularz ofertowy Wykonawcy + arkusz cenowy.
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