Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Polska Akademia Nauk
Zakład Doświadczalny w Kórniku
62-035 Kórnik, ul. Średzka 20
Tel. (0-61) 817-01-55
Strona internetowa: www.szkolkikornickie.pl
e-mail: szkolkikornickie@szkolkikornickie.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

w sprawie zamówienia publicznego na: „Usługi rolnicze w Polskiej
Akademii Nauk Zakładzie Doświadczalnym w Kórniku w 2016 roku”

Nr sprawy: 01/05/2016

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp (Dz.U. z 2013 roku poz. 907 z późn.zm.)

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ, oznaczone jest znakiem i opisem:
nazwa zadania: „Usługi rolnicze w Polskiej Akademii Nauk Zakładzie Doświadczalnym w
Kórniku w 2016 roku”

Kórnik – czerwiec 2016 roku
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I Nazwa i adres Zamawiającego, sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz
osoby wskazane do kontaktów:
1. Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku
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, e-mail: szkolkikornickie@szkolkikornickie.pl,
w godz. od 800 - 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”,
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.
III Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kompleksowej i sukcesywnie
realizowanej usługi rolniczej dotyczącej zbioru zbóż, rzepaku, buraków cukrowych oraz
kukurydzy na ziarno z nieruchomości będących w zarządzaniu PAN Zakładu
Doświadczalnego w Kórniku położonych w powiecie poznańskim, gminie Kórnik
w obrębach ewidencyjnych Kórnik, Dziećmierowo, Dachowa, Szczodrzykowo, Runowo.
2. Prace powinny być wykonane w sposób zapewniający użytkowanie gruntów w sposób
zgodny z zasadami dobrej kultury rolnej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w tabeli nr 1:
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Tabela nr 1
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa

Powierzchnia

Terminy realizacji

39,0100 ha
47,2800 ha
44,8200 ha
43,4200 ha
11,7900 ha
31,5100 ha
15,0000 ha

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

Omłot rzepak ozimy
Omłot pszenica ozima
Omłot pszenżyto ozime
Omłot żyto ozime
Omłot owies
Omłot kukurydzy na ziarno
Zbiór buraków cukrowych i usypywanie pryzm

4. Ilość poszczególnych hektarów, o których mowa w poszczególnych zadaniach
jest przewidywaną ilością hektarów będących przedmiotem usługi. Zamawiający
zastrzega, że rzeczywista ilość hektarów w okresie realizacji zamówienia może ulec
zwiększeniu lub zmniejszeniu o 20%.
5. Zaleca się Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej gruntów,
na których Zamawiający przewidział wykonanie usług agrotechnicznych.
6. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje
zakres określony kodami:
77.10.00.00-1 Usługi rolnicze
7. Zamawiający w ramach usługi zapewnia paliwo. Wykonawca w ramach ceny
nie uwzględnia kosztów paliwa.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą
starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz agrotechnicznej oraz przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy.
9. Wykonawca w celu realizacji zamówienia użyje własnych urządzeń rolniczych oraz
zapewni osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu.
10.

Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy użyciu sprzętu

gwarantującego jego należyte wykonanie, spełniającego wskazane poniżej minimalne
wymagania:
-

Kombajn wyposażony w sieczkarnię do słomy,

-

Kombajn wyposażony w przystawkę do koszenia kukurydzy,

-

Heder o szerokości powyżej 5 m,

-

Wiek kombajnów nie starsze niż 8 lat.

11. Wykonawca

będzie

realizował

przedmiot

zamówienia

zgodnie

z

potrzebą

Zamawiającego poprzez sukcesywne wykonywanie usług zbioru zbóż, rzepaku,
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kukurydzy oraz buraków cukrowych w terminach określonych każdorazowo przez
Zamawiającego w zgłoszeniu przekazywanym telefonicznie.
Osoba do kontaktów: Mariusz Wójkiewicz.
12. Wymaganiem Zamawiającego dla Wykonawcy jest dyspozycyjność - koszenie
na wydłużonym dniu, również w dni świąteczne.
13. Koszenie odbywa się w dni bez opadów deszczu oraz kiedy zboże ma odpowiednie
parametry wilgotności (decyzja kierownika Gospodarstwa Dziećmierowo).
14. Wykonawcy będą informowani telefonicznie o potrzebie koszenia zbóż i rzepaku.
15. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18. Zamawiający nie dopuszcza aukcji internetowej.
19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
21. Nie przewiduje się rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
IV Termin wykonania zamówienia:
1. Zamówienie należy zrealizować w terminie: termin wykonania zamówienia zgodnie
z terminami agrotechnicznymi od dnia podpisania umowy do 30.11.2016 roku.
V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
O udzielenie niniejszego 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 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.
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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 Pzp:
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik
nr 3 do SIWZ – oryginał;
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – Zamawiający uzna
spełnienie tego warunku, gdy wykonawca wykaże iż dysponuje niezbędnymi
maszynami do wykonania zamówienia zgodnie z rozdziałem III SIWZ – Załącznik
nr 6 do SIWZ – oryginał.
b) w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp, należy przedłożyć:
- 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,
2. 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. 2. 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
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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.
3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
a. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) – załącznik nr 4 do SIWZ –
oryginał;
b. Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej składa stosowną informację
– załącznik nr 4 do SIWZ – oryginał;
c. Wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, a złożyli odrębne oferty
muszą wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w toczącym się postępowaniu.
VII Wymagania dotyczące wadium i termin związania ofertą:
1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem 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
i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie (wyłącznie w języku polskim).
2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie.
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
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 SIWZ, która zostanie
niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej.
5. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowywanej
ofercie, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
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6. Upoważniony do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
- Pan Mariusz Wójkiewicz, e-mail: szkolkikornickie@szkolkikornickie.pl
Kontakt: od poniedziałku do piątku w godz. od 800 - 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. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystania formularzy opracowanych przez
Zamawiającego (załączniki do SIWZ).
4. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
5. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony zgodnie z formularzem
załączonym do SIWZ - załącznik nr 1,
2) wstępnie wypełniony i zaparafowany „wzór umowy” – załącznik nr 5,
3) dokumenty wymienione w części VI SIWZ.
6. Ofertę trzeba sporządzić na piśmie, w języku polskim, pismem maszynowym lub ręcznie
w sposób czytelny, z wykorzystaniem trwałych nośników pisma.
7. Zapisane strony oferty powinny być ponumerowane.
8. 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.
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.
7
Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

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
informacje techniczne,

technologiczne,

organizacyjne przedsiębiorstwa

lub

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
„Usługi rolnicze w Polskiej Akademii Nauk Zakładzie Doświadczalnym w
Kórniku w 2016 roku”
Nie otwierać przed dniem 15 czerwca 2016 r. godz. 1100
16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszystkie koszty
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
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 15.06.2016 r. do godziny 10.00.
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2. Otwarcie ofert nastąpi w Polskiej Akademii Nauk Zakładzie Doświadczalnym w Kórniku
ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik, w dniu 15.06.2016 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. Cenę oferty należy podać na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ oryginał.
5. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie. Cena nie ulega
zmianie przez okres ważności oferty (związania).
6. 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. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny: waga kryterium 100%
2. Do porównania ofert zostaną wzięte wartości ogółem brutto.
3. Wykonawca może podać tylko jedną cenę.
4. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.
5. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w SIWZ.
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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 (VAT),
który miałby obowiązek płacić 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. O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców zgodnie z art. 92
ustawy Pzp.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie
do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Do umów w sprawach zamówień publicznych zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
5. Treść umowy określa załącznik nr 5 do SIWZ.
6. 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.
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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.).

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 06 czerwca 2016 r.

Zatwierdzam
Dyrektor Zakładu
mgr Seweryn Waligóra

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW I FORMULARZY DO SIWZ:
1) załącznik nr 1 - formularz ofertowy
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 – „wzór do zapoznania się”;
6) załącznik nr 6 – wykaz dysponowanego wyposażenia i urządzeń.

Kórnik, dnia 06 czerwca 2016 r.

Zatwierdzam
Dyrektor Zakładu
mgr Seweryn Waligóra
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
na:
„Usługi rolnicze w Polskiej Akademii Nauk Zakładzie Doświadczalnym w Kórniku w
2016 roku”
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 za 1 hektar omłotu rzepaku ........................................................................ zł/ha
(słownie: .............................................................................................................złotych za 1 ha)
Podatek VAT .......................................................................................................................... zł
Cena brutto za 1 hektar omłotu rzepaku ........................................................................ zł/ha
(słownie: .............................................................................................................złotych za 1 ha)

Cena netto za 1 hektar omłotu zboża ............................................................................ zł/ha
(słownie: .............................................................................................................złotych za 1 ha)
Podatek VAT .......................................................................................................................... zł
Cena brutto za 1 hektar omłotu zboża ............................................................................ zł/ha
(słownie: .............................................................................................................złotych za 1 ha)

Cena netto za 1 hektar omłotu kukurydzy ................................................................... zł/ha
(słownie: .............................................................................................................złotych za 1 ha)
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Podatek VAT .......................................................................................................................... zł
Cena brutto za 1 hektar omłotu kukurydzy ................................................................... zł/ha
(słownie: .............................................................................................................złotych za 1 ha)

Cena netto za 1 hektar zbioru buraków cukrowych .................................................... zł/ha
(słownie: .............................................................................................................złotych za 1 ha)
Podatek VAT .......................................................................................................................... zł
Cena brutto za 1 hektar zbioru buraków cukrowych ................................................... zł/ha
(słownie: .............................................................................................................złotych za 1 ha)

Łączna cena netto za omłot rzepaku, zboża, kukurydzy i zbiór buraków cukrowych
łącznie za 232,83 ha ............................................................................................................... zł
(słownie: .........................................................................................................................złotych)
Podatek VAT .......................................................................................................................... zł
Łączna cena brutto za omłot rzepaku, zboża, kukurydzy i zbiór buraków cukrowych
łącznie za 232,83 ha ……………............................................................................................ zł
(słownie: .........................................................................................................................złotych)

Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) nie podlegam wykluczeniu
z postępowania.
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty wyznaczonego
terminu składania ofert.
Termin płatności faktury będzie ustalany indywidualnie z Wykonawcą.
Oświadczam, że akceptuję: Proponowany przez zamawiającego wzór umowy.

....................................................................
/ imię i nazwisko/
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 2

................................................
/pieczęć Wykonawcy/
___.___.2016 r.

NAZWA POSTĘPOWANIA:
„Usługi rolnicze w Polskiej Akademii Nauk Zakładzie Doświadczalnym w Kórniku w
2016 roku”

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/

___.___.2016 r.

NAZWA POSTĘPOWANIA:
„Usługi rolnicze w Polskiej Akademii Nauk Zakładzie Doświadczalnym w Kórniku w
2016 roku”
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/

___.___.2016 r.

NAZWA POSTĘPOWANIA:
„Usługi rolnicze w Polskiej Akademii Nauk Zakładzie Doświadczalnym w Kórniku w
2016 roku”
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 do SIWZ
Wzór U M O W Y
-do zapoznania sięZawarta w dniu ..................zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz
zapisami SIWZ i złożonej oferty, pomiędzy:
Polska Akademia Nauk w Warszawie przy Placu Defilad 1 reprezentowaną przez
Prezesa prof. Jerzego Duszyńskiego 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 000325713-00023,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
reprezentowanym(ą) przez:
1....................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
NIP ……………………………………………………………………………………...………
REGON ………………………………………………………………………………..………..
zwanym(ą) dalej Wykonawcą

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym
postępowaniu o zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi zbioru rzepaku, zbóż, kukurydzy na ziarno
oraz buraków cukrowych na nieruchomościach będących w zarządzaniu Polskiej Akademii
Nauk Zakładu Doświadczalnego w Kórniku zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik
do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ
dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca prowadzić będzie usługę w oparciu o własne materiały, urządzenia i maszyny,
które będą niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Paliwo niezbędne do wykonania usługi dostarczy Zamawiający.
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia/zmniejszenia ilości hektarów
w okresie realizacji zamówienia, a Wykonawca nie będzie żądał z tego tytułu
odszkodowania.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz agrotechnicznej, przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy.
7. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
wynikającym z zawartej umowy.
§2
Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy,
zgodnie ze złożoną ofertą, jest wynagrodzenie w wysokości netto ........................................ zł,
plus obowiązujący podatek VAT w wysokości ...... % co stanowi kwotę ...............................zł.
Wynagrodzenie brutto wynosi ........................................................................................... zł,
słownie..................................................................................................................................... zł.
Określona wysokość wynagrodzenia uwzględnia wszystkie koszty wykonania usługi.
§3
1. Rozliczenie za świadczoną usługę będzie następowało po wykonaniu przedmiotu umowy,
na podstawie wystawionej faktury w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Podstawą
płatności są faktury VAT wystawione przez Wykonawcę.
2. Dopuszcza się etapowe rozliczenie usług składających się na przedmiot umowy
na podstawie odrębnych faktur za wykonane i odebrane usługi.
3. Za dzień zapłaty strony przyjmują wydanie dyspozycji dokonania przelewu bankowi
prowadzącemu rachunek Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania przedpłaty.
§4
1. Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do dnia
30.11. 2016 r.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie zgodnie z SIWZ.
§5
1. W przypadku uzasadnienia przez Wykonawcę, że wykonanie świadczenia usługi rolniczej
nie było możliwe w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1, z przyczyn obiektywnych
i niezależnych od Wykonawcy tzn. w przypadku zaistnienia siły wyższej (m.in. klęska
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żywiołowa) Zamawiający ma prawo przedłużyć termin wykonania - świadczenie usługi
rolniczej.
2. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony przez Zamawiającego.
§6
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,
2) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Należyte wykonanie przedmiotu umowy,
2) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,
3)

Niezwłoczne

informowanie

Zamawiającego

o

problemach

technicznych

lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na termin zakończenia wykonania przedmiotu
umowy.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % ceny brutto za każdy
dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki,
3) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących
po stronie Zamawiającego - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wartości określonej w § 2 niniejszej
umowy.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności faktury.
§8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy
w przypadkach:
1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest
ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości
stawki podatku VAT);
2) konieczności zmiany terminu realizacji z przyczyn niepowstałych z winy wykonawcy,
w tym działania siły wyższej.
§9
1. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanej usługi.
2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez
Zamawiającego uwag w zakresie wykonywanej usługi.
3. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, o których mowa w ust. 3
Wykonawca zobowiązany jest w terminie dwóch dni od zgłoszenia uwag przez
Zamawiającego do pisemnego uzasadnienia i poinformowania Zamawiającego o ich
nieuwzględnieniu.
§ 10
Strony ustalają, że w razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania
reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami
wykonawczymi.
2. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
Zamawiający:

...............................................
Pieczątka i podpis

Wykonawca:

……..……………………………..
Pieczątka i podpis
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 6 do SIWZ
................................................
/pieczęć Wykonawcy/

___.___.2016 r.

NAZWA POSTĘPOWANIA:
„Usługi rolnicze w Polskiej Akademii Nauk Zakładzie Doświadczalnym w Kórniku w
2016 roku”
Oświadczam, iż
……………………………………………………………….………………………………
/nazwa Wykonawcy/

dysponujemy następującymi urządzeniami i wyposażeniem:
Dysponowanie
Lp.

Nazwa i typ sprzętu

Ilość
własne

udostępnione

1.
2.
3.
…

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał iż dysponuje niezbędnymi maszynami
do wykonania zamówienia wyszczególnionymi w rozdziale III SIWZ: „Opis przedmiotu
zamówienia”, na które składa ofertę.
Ponadto, oświadczamy, że:
1. Dysponujemy sprzętem wymienionym w tabeli powyżej poz. ..............…………………....,
2. Nie dysponujemy sprzętem wymienionym w tabeli powyżej poz. ……………………., lecz
polegając na sprzęcie zdolnym do wykonania zamówienia innych podmiotów
na warunkach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., będziemy dysponować
tym sprzętem, na potwierdzenie czego, załączamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania nam do dyspozycji sprzętu na okres jego udziału w wykonywaniu zamówienia,
zawierające także listę sprzętu, który zostanie nam udostępniony.
…………………………………………………….
/Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania
w imieniu Wykonawcy/
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