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Skrytka ESP: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP 
 
 
           

 
           
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(zwana dalej SIWZ) 

 
w sprawie zamówienia publicznego na: „Dostawę miału węglowego  

                                              typ 32.1. klasy 24 -18 -0,8” 
 

 
    Nr spr. 246/2019 
 
        
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, o 
wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 
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1. Zamawiający. Informacje ogólne  
 
1.1.   Zamawiającym jest:  

 

Nazwa: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy,  
31-047 Kraków ul. Sarego 2,  
Zakład Doświadczalny Pawłowice  
woj. wielkopolskie 

Adres:  ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice 

Telefon: 

Strona internetowa: 

Adres e-mail: 

Adres skrytki ePUAP: 

Faks: 

65 529 91 92 wew. 214 

www.zdpawlowice.pl 

zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl 

/zdpawlowice1951/SkrytkaESP 

65 529 94 64 
 
 

1.2.     Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą,  
             a Zamawiającym będzie forma elektroniczna. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie 
             do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
             wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
             Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty  
             wraz z JEDZ) można złożyć za pośrednictwem ePUAP oraz dopuszcza się możliwość 
             złożenia tych dokumentów także drogą elektroniczną na adres e-mail   :      
             zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl.   
             Szczegółowy opis porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami przy użyciu 
             środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu znajduje się w punkcie  
             nr 6 SIWZ. 
 
1.3. Do przedmiotowego postępowania zastosowanie ma ustawa z dnia 29.01.2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) zwana dalej ustawą PZP. 
Zgodnie z art. 14 ustawy PZP do czynności podejmowanych przez Zamawiającego  
i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks 
cywilny (Dz.U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią 
inaczej. 
 

1.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. 
 
1.5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej: www.zdpawlowice.pl, od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert. 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r. 
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poz. 2164, z póżn. zm) zwaną dalej Pzp. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia  
 
3.1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa : miału węglowego typ 32.1, klasy 24-18-0,8  
              w ilości 400 ton. 
 
              CPV: 09111210-5 i kod CN 2701 - Wspólny Słownik Zamówień 
 
3.2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

             
          Miał węglowy typ 32.1,  klasy 24-18- 0,8. 

   Wielkość zamówienia – 400 ton, loco plac kotłowni ZD Pawłowice – Robczysko 24c, 
 64-130 Rydzyna  
 rozładunek  od poniedziałku do piątku od godz. 700- 1430 

     Dziennie możemy przyjąć do rozładunku ok. 100 ton miału.  
 

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Pawłowice    
informuje, że zakup wyżej wymienionej ilości miału węglowego (400 ton) jest zwolniony 
od akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby 
węglowe przeznaczone do celów opałowych w pracach   ogrodniczych, w hodowli ryb oraz 
w leśnictwie. 

 
 Podstawa prawna: ustawa o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 tekst jednolity Dz.U. z 
dnia 9.01.2017 poz. 43   Art.31a ust.1 punkt 6). 
 

             Przedmiot zamówienia winien spełniać n/w parametry jakościowe: 
 klasa miału: 24-18- 0,8 
 granulacja o zawartości procentowej następujących frakcji: 

frakcja: 0-3     mm – 30% 
frakcja: 3-10   mm – 50% 
frakcja: 10-20 mm – 20% 

 typ węgla: 32.1 
 wilgotność całkowita do 13% 
 zawartość siarki    do   0,8% 
 zawartość popiołu do   18 % 

 
Za dostawę zachowującą deklarowane parametry przyjmuje się dostawę miału , w której wartość 
opałowa odbiega od (-) 500 KJ  do (+) 2000 KJ. Dopuszczalne odchylenie zawartości popiołu 
wyniesie (+) 1% lub poniżej 18%, a zawartość siarki  (+) 0,1% lub poniżej 0,8%. 

 Za dostawę rozumie się  dostawę dostarczoną każdym zestawem samochodowym t.j. około       
     25 ton.     
        Każda dostawa transportem Wykonawcy powinna posiadać dokument WZ ( magazyn   
     wyda) z taką nazwą towaru jaka będzie na fakturze. Nie spełnienie tego warunku,        
     spowoduje, że miał nie będzie przyjęty przez ZD Pawłowice . 
 

        Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby     
        własne.  
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3.3.   Dostawa obejmuje: 

 
1) dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego: 

ZD Pawłowice – plac kotłowni w Robczysku 24c, 64-130 Rydzyna 
 
Osoby do kontaktów:  
 - w sprawie terminu dostaw: 
    Zbigniew Merta         tel.  697 990 646  
- w sprawie podatku akcyzowego: 
   Paulina Dajewska       tel. (65)529 91 92 wew. 238 
- w sprawie składania ofert drogą elektroniczną: 
   Ariel Wojciechowski  tel. 519 528 058 

       
             2)    Przyjęcie  towaru od Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi w miejscu określonym                        
                    w punkcie 3. 
         Ilość przyjętego towaru Zamawiający potwierdzi na dokumencie wydania wystawionym     
                    przez Wykonawcę lub dokumencie przewozowym albo, w przypadku niezgodności ilości     
                    określonych przez Wykonawcę i ilości stwierdzonych w miejscu przekazania towaru    
                   - wpisze ilość stwierdzoną w miejscu przekazania dostawy co będzie stanowić podstawę     
                   wzajemnych rozliczeń. 
 
 
3.4.   Zamawiający  zastrzega sobie prawo kontroli jakości każdej partii dostarczonego towaru.  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości każdej dostawy dostarczonego towaru.  
W przypadku stwierdzenia odchylenia od norm określonych w pkt 3.2.: 
     -   W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w wyniku przeprowadzonej kontroli, 

że  parametry chemiczne węgla nie odpowiadają wartościom zamawianym, może on 
złożyć reklamację jakościową dokumentując ją sprawozdaniem z badań laboratoryjnych; 

     -   W celu załatwienia reklamacji jakościowej Wykonawca pobierze próbki węgla w 
obecności  Zamawiającego z reklamowanej dostawy węgla ( która powinna być złożona 
na oddzielnym miejscu) po jednej dla każdej ze stron oraz próbki rozjemczej; 

     -   W przypadku rozbieżności co do parametrów chemicznych w pobranych próbkach oraz 
braku uzgodnienia w drodze negocjacji decydująca będzie analiza próbki rozjemczej 
dokonana w GIG  w Katowicach, lub innym uzgodnionym laboratorium na koszt strony, 
której analiza bardziej odbiega od analizy próbki rozjemczej;  

     -   Odbiór zakwestionowanej dostawy towaru nastąpi przez Wykonawcę  na własny koszt; 
     -   Zamawiający  będzie zwolniony z zapłaty za zakwestionowaną partię towaru; 
     -   Zamawiający  obciąży Wykonawcę kosztami badań laboratoryjnych w przypadku 

ustalenia wady jakościowej dostawy, a ponadto karą umowną w wysokości 2 000,00 
(dwa tysiące złotych); 

     -   Strony ustalają, że przez dostawę towaru uznają dostawę przywiezioną każdym 
zestawem samochodowym. 

 
Strony ustalają następujące zasady reklamacji jakościowych i ilościowych: 
 
3.4.1. Reklamacje z tytułu ilości miału, Zamawiający składa na adres Wykonawcy 
natychmiast, nie później niż w terminie 5 dni roboczych. Reklamacja z tytułu jakości całej 
ilości winna być złożona w terminie do 10 dni od dostarczenia miału. Podstawę rozpatrzenia 
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reklamacji ilościowej stanowi protokół ważenia każdej partii miału na wadze posiadającą 
aktualną legalizację w obecności przedstawicieli obu Stron. Dopuszcza się odchylenie ( - 1%). 
Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia 
reklamacji. 
W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca wystawi korygującą fakturę VAT. 

 
3.5.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w oparciu o zastosowanie   rozwiązań   
           równoważnych . 
                    
4. Termin wykonania zamówienia i płatności 
 
4.1.         Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 14-02-2020. 
 
               Towar prosimy dostarczyć po terminie podpisania umowy. Towar dostarczony   
               wcześniej nie zostanie przyjęty przez Zamawiającego. 

 

4.2.         Warunki płatności: 30 dni od daty dostawy towaru i otrzymania faktury przez            
                                              Zamawiającego 
 
5. Warunki udziału w postępowaniu, związane z nimi dokumenty oraz sposób ich oceny 
 
5.1    Wykluczenie Wykonawców z postępowania (przesłanki negatywne) 

 

5.1.1.   W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy nie     
  podlegają wykluczeniu; 

 
5.1.2.   Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ustęp 1 
             ustawy; 
 
5.1.3.   Zamawiający na podstawie art. 24 ustęp 5  ustawy Prawo zamówień publicznych     
             informuje, że z postępowania będzie również podlegał wykluczeniu Wykonawca: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 
1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 
dnia 28 lutego 2003 r. –Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 
1844 oraz z 2016 r. poz.615); 

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 publiczne, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, 
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 
ust. 1 pkt 2–4 ustawy PZP z: 
a)    zamawiającym, 
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b)    osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c)    członkami komisji przetargowej, 
d)    osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP  
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny 
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który nie wykonał albo nienależycie wykonał w stopniu rażącym wcześniejszą umowę w 
sprawie zamówienia lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w 
art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania; 

5) 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 3 000 
złotych; 

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

7) 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  
3 000 złotych; 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

5.2    Warunki udziału (przesłanki pozytywne) 
 
5.2.1.   W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełnią następujące, określone w    

  ogłoszeniu o zamówieniu warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1)   Kompetencji lub posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności     

  zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
  Zamawiający nie ustanawia wymaganego poziomu zdolności 

             
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

  Zamawiający nie ustanawia wymaganego poziomu zdolności. 
 

3) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej;  
  Zamawiający nie ustanawia wymaganego poziomu zdolności. 

 

5.3.   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie  
             w oparciu o przedłożone dokumenty w formule:  spełnia/nie spełnia. 
 
5.4.   W celu potwierdzenia spełnienia warunków opisanych w pkt. 5.1. i 5.2. wykonawca                  
             zobowiązany jest przedłożyć: 
 
5.4.1.   wraz z ofertą Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu wypełnione w zakresie           
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            wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych                
            warunków zamówienia 

1) Oświadczenie składa się w formie jednolitego dokumentu, celem potwierdzenia 
niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
 

2) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór oświadczenia stanowiący  Załącznik nr 2 do 
SIWZ opracowany w oparciu o formularz ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym 
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz 
art. 80 ust 3 dyrektywy 2014/25/UE, 
 

3) Oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert, 
 

4) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje 
zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, 

 
5) Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
5.4.2.  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wobec 

Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków lub opłat wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

 
5.4.3.  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wobec 

Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

 
 
UWAGA: 
5.4.4.  informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej, 

a) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, 

b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór Informacji w odniesieniu do 
przynależności do grupy kapitałowej stanowiący – Załącznik nr 3 do SIWZ, 
 

5.4.5.    dowód wniesienia wadium – kopia potwierdzona 
 
5.5. Pozostałe dokumenty jakie należy złożyć zamawiającemu. 

a)  Wypełniony Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

5.6.      Dokumenty podmiotów zagranicznych. 
 
5.6.1.    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej    
            Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 
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1) pkt 5.4. 3)– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym     
      wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

   a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

   b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
 

5.6.2.    Dokumenty, o których mowa w pkt 5.6.1. 1) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt. 5.6.1. 1) lit. a, powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

 
5.6.3.  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 5.6.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. 

 
5.6.4.   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. 

 
5.6.5.   W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6.     Informacje dotyczące porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami przy użyciu      
    środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu. 

 
6.1      Informacje ogólne 
 
6.1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym,  

   a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, ePUAPu oraz poczty elektronicznej.  
 

Strona internetowa: 

 

 

Adres e-mail: 

Adres skrytki ePUAP: 

www.zdpawlowice.pl 
 
https://miniportal.uzp.gov.pl 
https://epuap.gov.pl/wps/portal 
https://obywatel.gov.pl/ 

zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl 

/zdpawlowice1951/SkrytkaESP 
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6.1.2. Zamawiający wyznacza następujące osobę do kontaktu z Wykonawcami:  
          Ariel Wojciechowski   
          e-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl 

    w sprawie składania ofert drogą elektroniczną) 
 
6.1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia              
            publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 
            ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 
            formularza do komunikacji. 
 
6.1.4.   Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
            elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
            przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie(instrukcja miniportalu 
            dla Wykonawcy) korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz 
            Regulaminie ePUAP(https://epuap.gov.pl/wps/portal, https://obywatel.gov.pl) 

 
6.1.5.   Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych                                
            formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji 
            wynosi 150 MB.  
 
6.1.6.   Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,              
            oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 
           informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 
 
6.1.7.  Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 
           zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi 
           załącznik do niniejszej SIWZ oraz na stronie www.zdpawlowice w zakładce przetargi 
           dla  danego ogłoszenia przetargu. 
 
6.2. Złożenie oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
 
6.2.1. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
          za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP 
          i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty 
          przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu 

    oraz na stronie www.zdpawlowice w zakładce przetargi dla danego ogłoszenia przetargu. 
          W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 
          prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem oraz dopuszcza się możliwość 
          komunikacji drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy. 

 
6.2.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej  
         w formacie danych doc, docx, pdf, zip (xls, csv, txt, gif, bmp, xml, 7zip, rtf, tff, odp, odf, 
          odt,rar) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w 
          tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie(instrukcja miniportalu dla 
          Wykonawcy). Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
          złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
 
6.2.3.  Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
           kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 
           tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
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           zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz 
           z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  
 
6.2.4.  Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci           
           elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz  
            z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  
           (Załącznik nr 2 do SIWZ).  
 
6.2.5.  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
           pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP  
           i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w 
           Instrukcji dostępnej na miniPortalu dla Wykonawcy.  
 
6.2.6.  Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
           wycofać złożonej oferty.  
 
6.3.    Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert  

     i wniosków) 
 
6.3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym,  
          a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w 
          pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 
          pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
          miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
          postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub 
          ID postępowania). 

 
6.3.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
         elektronicznej, e-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl 

 
6.3.3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
         oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 
         jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 
         elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za 
         pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 6.3.2. adres e-mail. Sposób 
         sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
         dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
         rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 
         środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
         publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 
         rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
         dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
         zamówienia. 
 
7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami, 
w sprawach dotyczących zamówienia są: 
    - Roman Kozyra 609 707 181, 

                  - Ariel Wojciechowski (w sprawie składania ofert drogą elektroniczną)  
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                    tel. 519 528 058   
                 e-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl  

 
                Kontakt: od poniedziałku do piątku w godz. od 700 – 1500 

 
8. Wymagania dotyczące wadium  
 
8.1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset   
              złotych)  
 
8.2.        Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:             
                8.2.1.   pieniądzu,  
                8.2.2.   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  
                            kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
             8.2.3.   gwarancjach bankowych,  
             8.2.4.   gwarancjach ubezpieczeniowych,  

    8.2.5.   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2    
                    ustawy z   dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju     
                    Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.).  
 

8.3.  Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego  
            Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.   
            konto nr 05 2030 0045 1110 0000 0023 5240 
            z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu     
            przelewu należy dołączyć do oferty.  
 
8.4.  Wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej       
            lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść   
            poprzez złożenie oryginału dokumentu w siedzibie Zamawiającego. Kserokopię dokumentu   
            należy dołączyć do oferty. Dokument wadialny powinien mieć formę oświadczenia   
            bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.  
 
8.5.  Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w   
            pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym   
            Zamawiającego.  
 
8.6.  Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty   
            najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta  
            została wybrana jako najkorzystniejsza.  
 
8.7.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca   
            wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesienia   
            zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
8.8.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na   
            wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP nie złożył dokumentów lub   
            oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba że   
            udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.  
 
8.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została   
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            wybrana:  
 
8.9.1.   odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych   
             w ofercie,  
8.9.2.    zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn     

   leżących po stronie Wykonawcy. 
 

8.10.    Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako     
      najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w    
      wysokości 5% ceny ofertowej (brutto), tj. 400 ton x cena podana w ofercie. 

      Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach: 
 pieniądzu; 
 poręczeniach bankowych; 
 gwarancjach bankowych; 
 gwarancjach ubezpieczeniowych; 
      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2     

     ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji       
     Rozwoju Przedsiębiorczości.  

     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać           
     wpłacone przelewem na rachunek bankowy.  

     Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni    
           od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
 
9.        Powoływanie się przez Wykonawców na potencjał innych podmiotów 

 
9.1.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

 
9.2.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 
9.3.  Zamawiający oceni, w zakresie udostępnianych zdolności lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej, spełnianie przez podmioty, na których potencjał powołuje się Wykonawca 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz bada, czy nie zachodzą wobec 
nich podstawy wykluczenia. 

 
9.4.  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te 
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 
9.5.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
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9.6.  Jeżeli podmiot, na którego potencjał powołuje się Wykonawca nie spełnia warunków udziału w 

postępowaniu, kryteriów selekcji lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, 
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten 
podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania 
odpowiedniej część zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub 
sytuację finansową lub ekonomiczną w wymaganym przez Zamawiającego zakresie. 

 
10.      Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
 
10.1.    Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

10.2.  W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10.3.  W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców: 

1) w przypadku spółki cywilnej – umowy spółki, 
2) w przypadku konsorcjum umowy zawierającej co najmniej: 
a) oznaczenie stron, 
b) oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym nie 

może być samo złożenie oferty, lecz zrealizowanie zamówienia), 
c) oznaczony czas trwania umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia  

i okres gwarancji oraz rękojmi, niedopuszczalne jest załączenie umowy przedwstępnej 
ani zawartej pod warunkiem wygrania przetargu), 

d) oznaczenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
e) zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania umowy konsorcjum do czasu 

wygaśnięcia wszelkich zobowiązań związanych z umową o zamówienie publiczne. 
 

10.4.  Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie 
złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 
postepowania. 

10.5.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie Formularz oferty 
oraz jeden komplet oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 5 i 9 a nie wykazanych 
w pkt. 10.4.  

10.6.  Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ustępach poprzedzających powinny być 
przygotowane w taki sposób, aby zamawiający mógł dowiedzieć się, jaki udział  
w wykonaniu zamówienia będzie miał każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia. 

10.7.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić łącznie warunki, 
o których mowa w pkt. 5. 

11.       Udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia 
 
11.1.  Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przy udziale podwykonawców. 
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11.2.  Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy). 

 

12.       Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ 
 
12.1.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
 
12.2.    Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 
2) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8, 
 pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek, o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie tego terminu dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. 
 

12.3.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie SIWZ. 

 
12.4.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 
specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 

 
12.5  W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana zmiana specyfikacji 
udostępniona zostanie na stronie internetowej. 

 
12.6.  Zamawiający nie przewiduje zebrania podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty. 
 
13. Termin związania ofertą 
 
13.1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed 
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 90 dni. 

 
14. Opis sposobu przygotowania ofert 
 
14.1. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności na formularzu oferty stanowiącym załącznik 

załącznik numer 1 do niniejszej specyfikacji, za pośrednictwem Formularza do złożenia 
oferty dostępnej na ePUAP. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

 
14.2. Wraz z ofertą należy złożyć wymagane przez Zamawiającego dokumenty, oświadczenia, 

zaświadczenia i pełnomocnictwa o ile takie zostały udzielone. 
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14.3. Oferta, aby była ważna musi być podpisana podpisem kwalifikowalnym przez 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach 
rejestracyjnych firmy lub przez osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. 

 
14.4. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom.  
 
14.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Muszą w tym przypadku 

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z 
art. 23 ustawy PZP (dotyczy konsorcjum/spółki cywilnej).  

 
14.6. Wszystkie zapisane strony oferty łącznie z załącznikami powinny być                
 ponumerowane. 
 
14.7.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę za pośrednictwem 
            Formularza do zmiany, wycofania oferty dostępnej na ePUAP.  
 
14.8. Oferty będą udostępniane od chwili ich otwarcia. Zamawiający nie ujawni informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł w 
ofercie, że nie mogą one być udostępniane. 

 
14.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
14.10.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
14.11.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
14.12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
14.13. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
14.14.    Formularz ofertowy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. 
 
15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
15.1. Oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać za pośrednictwem 

Formularza do złożenia,  zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP  
i udostępnionego również na miniPortalu. do dnia 13-01-2020 , do godz.1000. 

 
15.2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zakładzie Doświadczalnym 

Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, pokój nr 3 - lewa oficyna dnia 13-01-2020 , o godz. 1215.  
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 
miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 
prywatnego. 
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16. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
16.1.     Cena oferty (brutto) obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i      
             zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
16.2.     Cenę oferty należy podać w ofercie  stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ; 
  
16.3.     Wszystkie wartości oraz ostateczna cena oferty winna być liczona z dokładnością do dwóch    
             miejsc po przecinku;  
 
16.4.     Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z      
              przepisami ustawy o podatku od towarów i usług; 
 
16.5.     Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi    
             przepisami, Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie    
             oferty; 
 
16.6.  Jeżeli wykonawca złoży 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; 
 
17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
 między Zamawiającym a Wykonawcą 
 
 Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z wykonawcą w walucie obcej. 

Rozliczenie nastąpi w złotych polskich (PLN). 
 
18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
 
18.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:  
 
             -   cena  100% 
 
18.2. Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium ustalony będzie wg wzoru, w skali do 100 

punktów, w następujący sposób: 
 
 C = (Cncb/Cbob) x 100  
              gdzie: 
 C = ilość punktów za cenę, 
 Cncb = najniższa cena brutto, 
 Cbob = cena brutto oferty badanej. 
 
18.3. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów. 
 
19. Postępowanie po otwarciu, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty 
 
19.1.   Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę tego wykonawcy, który uzyska    



                                                                                                                       Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Instytut Zootechniki - PIB 31-047 Kraków, ul. Sarego 2, Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14,  64-122 Pawłowice 

 

17

            najkorzystniejszy bilans punktów na podstawie kryteriów określonych w SIWZ. 
 
19.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia 

ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
19.3. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1, jednolitego 

dokumentu, dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożony jednolity 
dokument, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
19.4.  Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym. 
 
19.5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

 
19.6.  Oświadczenia i dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału 

lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
 
19.7. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do 

poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty. 
 
19.8.  Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

oświadczenia lub dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę 
kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 
19.9. Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone  

wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez wykonawcę. 
 
19.10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega w zakresie wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu – kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez wykonawcę lub te podmioty. 
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19.11. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, o których mowa  
w art. 24 ustawy. 

 
19.12.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
19.13.  Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
19.14. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym 
a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. 

 
19.15.  Zamawiający poprawia w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych       

     dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków    

     zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści ofert 
 

19.16.  Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności cena całkowita 
oferty jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 
ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 
wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, 
poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
3) wynikającym z przepisów prawa pracy, w szczególności o minimalnym 

wynagrodzeniu, i przepisów zabezpieczenia społecznego, obowiązujących w miejscu, 
w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy; 

 
19.17.  Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu , spoczywa na 

wykonawcy. 
            Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
            ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 
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            cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
20.     Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu        
          zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
20.1.  Z treścią ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu ich otwarcia. 
 
20.2.  Dniem otwarcia ofert jest dzień, w którym upłynął termin ich składania. 
 
20.3.  Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
 
20.4.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
 
20.5.  Niezwłocznie po upływie terminu otwarcia ofert Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 
 

20.6.  Podczas otwarcia ofert podaje się: 
1) nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,  
2) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 
 
20.7.    Informacje z otwarcia ofert przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli    
             obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
 
20.8. O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców zgodnie z art. 92 

ustawy Pzp. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zostanie 
zawiadomiony odrębnym pismem o miejscu i terminie podpisania umowy. 

 
20.9. W przypadku, gdyby wybrana w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez 

dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów 
przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 

 
20.10. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 15 dni 

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  w formie pisemnej. 
           
20.11. Do umów w sprawach zamówień publicznych zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego.  
 
21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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              Wzór umowy stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ określa pozostałe istotne dla 
stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 

                      
 22. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom. 
 
22.1.  Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 
przysługują środki ochrony prawnej wskazane w rozdziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku prawo zamówień publicznych. 

 
22.2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 154 pkt 5. ustawy. 

 
22.3.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

 
22.4.  Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania  
o cenę; 

2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego; 
5) opisu przedmiotu zamówienia; 
6) wyboru oferty najkorzystniejszej. 

 
22.5.  Odwołanie powinno wskazywać czynność 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. 

 
22.6.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby na piśmie lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu. 

 
22.7.  Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. 

 
22.8.  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 za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 
22.9.   Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy. Do odwołania stosuje się 
           dalsze przepisy rozdziału VI ustawy. 
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Załączniki: 
 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy  
2. Załącznik nr 2 do SIWZ – standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu   

                                           zamówienia 
3. Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenia Wykonawcy o przynależości lub braku   

                                           przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
4. Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy, 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Instytut Zootechniki - PIB 31-047 Kraków, ul. Sarego 2, Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14,  64-122 Pawłowice 

 

22

 

 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

                   ....................................., dnia ................ roku 
                                                                                                  ( miejscowość ) 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 

ZAMAWIAJĄCY 
 

Nazwa: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut 
Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2, 
Zakład Doświadczalny Pawłowice 
woj. wielkopolskie 

Adres:  ul. Mielżyńskich 14 
64-122 Pawłowice 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres skrytki ePUAP: 

Faks: 

65 529 91 92 wew. 214 

zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl 

/zdpawlowice1951/SkrytkaESP 

65 529 94 64 

 
 
WYKONAWCA 
 

Nazwa: ……………………………………………… 

Adres:  ……………………………………………… 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres skrytki ePUAP: 

Faks: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 
Niniejszym składam ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę 
miału węglowego  w ilości  400 ton. 

   
Nr sprawy: 246/2019 
 
 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ przy 

uwzględnieniu kosztów dostawy  w wysokości :  ( cena netto za 1 tonę: .……….………….)  

      netto ( za 400 ton) ........................................................ zł , 



                                                                                                                       Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Instytut Zootechniki - PIB 31-047 Kraków, ul. Sarego 2, Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14,  64-122 Pawłowice 

 

23

           plus obowiązujący podatek VAT w wysokości …. %, co stanowi kwotę …….………….zł. 

 Wynagrodzenie za  400 ton  brutto  wynosi : .................................................... zł,  

słownie ................................................................................................................................. zł. 

2.     Oświadczam, że zapoznałem(am) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)   
   i  nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz że zdobyłem(am) konieczne informacje potrzebne do     
   właściwego wykonania zamówienia. 

 
3.    Oświadczam, że dostarczę towar zgodnie z parametrami jakościowymi określonymi w pkt. 3.2.   

   SIWZ 
 

4.     Oświadczam, że uważam się za związanego(ą) niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji      
        Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
 
5.   Zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w miejscu i czasie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam, że oferta nie zawiera / zawiera na str. ....... informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie 
mogą być udostępniane.  

7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

 1) ……………………………………………….. 

 2) .......................................................................... 

 3) .......................................................................... 

 4) .......................................................................... 

 5) .......................................................................... 

   

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisania umowy ( z KRS-u lub pełnomocnictwo) 
 
 
   
...........................................................................................................................................................   
  

 ............................................................. 
          (podpis kwalifikowany  osoby uprawnionej do podpisania oferty) 
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                                                                                                                       ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 
 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub 
podmiotu zamawiającego 

 Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: …………………………………….. 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Nazwa:  Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 
31-047 Kraków, ul. Sarego 2, Zakład Doświadczalny 
Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice 

Tytuł lub krótki opis udzielanego 
zamówienia1: 

Dostawa miału węglowego typ 32.1, klasy 24-18- 0,8 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający (jeżeli dotyczy)2: 

246/2019  

 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów3: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

                                                
1 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
2 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
3 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem4? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone5: czy wykonawca jest zakładem 
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”6 lub czy będzie realizował 
zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 
należą dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu 
(wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C 
niniejszej części, uzupełnić część V (w 
stosownych przypadkach) oraz w każdym 
przypadku wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie7: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 

                                                
4 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
43 milionów EUR. 
5 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
6 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
7 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
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Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami8? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

 
B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) 
upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……], 
[……] 

                                                
8 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 
form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

 
C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 
określonych poniżej w części IV oraz 
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 
poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części 
sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, 
nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych 
za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca 
będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla 
każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V9. 

 
D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 
wykaz proponowanych podwykonawców:  

[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji 
oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy 
(każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części 
sekcja A i B oraz w części III. 

                                                
9 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej10; 

korupcja11; 

nadużycie finansowe12; 

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną13 

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu14 

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi15. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 
za przestępstwo na podstawie przepisów 
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 
jednego z wyżej wymienionych powodów, 
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony 
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]16 

Jeżeli tak, proszę podać17: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 
skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  
 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-
y), którego(-ych) to dotyczy. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

                                                
10 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
11 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników 
państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 
lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje 
również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. 
12 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 
48). 
13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. 
L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, 
współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. 
14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w 
sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 
25.11.2005, s. 15). 
15 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW 
(Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
16 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
17 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]18 

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia19 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki20: [……] 

 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków 
lub składek na ubezpieczenie społeczne, 
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i 
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne 
niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 
została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 
obowiązki, dokonując płatności należnych 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub też zawierając wiążące 

Podatki Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

[] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 

                                                
18 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
19 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
20 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno 
wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny? 

temat: [……] temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 21 

[……][……][……] 

 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI
22 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia 
mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie 
„poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania 
stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy23? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 
lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych24; lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
22 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
23 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
24 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
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– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej25. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego26?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów27 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w 
inny sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w 
sprawie koncesji została rozwiązana przed 
czasem, lub w której nałożone zostało 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 

                                                
25 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się 
obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w 
stanie zrealizować zamówienie. 
26 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
27 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 
w związku z tą wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 
oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

 
D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 
o charakterze wyłącznie krajowym określone w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]28 

W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym, czy 
wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

                                                
28 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, 
że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi 
wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym prowadzonym w 
państwie członkowskim siedziby wykonawcy29: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 
usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 
status członkowski chodzi, i wskazać, czy 
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

                                                
29 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być 
zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
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zamówienia jest następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący30 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
obszarze działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w 
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący31: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za 
cały wymagany okres, proszę podać datę 
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub 
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych32 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia wykonawca 
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 
następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 
do Y33 – oraz wartość): 
[……], [……]34 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 
wymogów ekonomicznych lub finansowych, 
które mogły zostać określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 
wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

                                                
30 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
31 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
32 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
33 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
34 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia35 wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy i zamówień 
publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia36 wykonawca zrealizował 
następujące główne dostawy określonego 
rodzaju lub wyświadczył następujące główne 
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych37: 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych38, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 
do następujących pracowników technicznych lub 
służb technicznych o wykonanie robót: 

[……] 
 
 
[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń 
technicznych oraz środków w celu 
zapewnienia jakości, a jego zaplecze 
naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 
stosować następujące systemy zarządzania 
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 
do produktów lub usług o szczególnym 

 
 
 

                                                
35 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem 
sprzed ponad pięciu lat. 
36 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem 
sprzed ponad trzech lat. 
37 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i 
prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
38 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego 
wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
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przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli39 swoich zdolności produkcyjnych lub 
zdolności technicznych, a w razie konieczności 
także dostępnych mu środków naukowych i 
badawczych, jak również środków kontroli 
jakości? 

[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 
będzie mógł stosować następujące środki 
zarządzania środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 
ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 
narzędziami, wyposażeniem zakładu i 
urządzeniami technicznymi na potrzeby 
realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom40 następującą część 
(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 
lub fotografie produktów, które mają być 
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 
świadectwo autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w 
stosownych przypadkach przedstawi wymagane 
świadectwa autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 

 
[] Tak [] Nie 
 

                                                
39 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, 
właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
40 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na 
zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla 
tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 
instytuty lub agencje kontroli jakości o 
uznanych kompetencjach, potwierdzające 
zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub 
norm, które zostały określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 
jakie inne środki dowodowe mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

 
D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania 
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania 
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego mogą 
zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być 
stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub 
prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) 
zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, 
określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla 
każdego z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej41, proszę wskazać dla 
każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie42 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]43 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i 
prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w 
błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić 
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów 
potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim

44
, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.
45

, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada 
odpowiednią dokumentację. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających 
informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie 
zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer 
referencyjny)].  

 …………………..                                                      ......................................................... 
    (Miejscowość, data)          (podpis kwalifikowany  osoby uprawnionej do podpisania dokumentu) 

                                                
41 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
42 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
43 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
44 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie 
potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
45 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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                                                                                                Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 ....................................... 
 (nazwa i adres firmy – wykonawcy-pieczątka) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  
(powiązania kapitałowe) 

 
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę miału węglowego  typ 32.1,  klasy 

24-18- 0,8.” Numer sprawy 246/2019 

 
 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.  
 
Nawiązując do postępowania na „Dostawę miału węglowego  typ 32.1,  klasy 24-18- 0,8.”  

oświadczamy, że:  
 
nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w 
niniejszym postępowaniu *)  

lub  
należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *)  

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.  
 
Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy 
kapitałowej *)  
 

.................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................  
 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 
 
........................  .........                                      ………………............................................................. 
miejscowość, data                                               (podpis wraz z pieczątką upełnomocnionego przedstawiciela wnioskodawcy) 
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                                                      Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

Wzór  U M O W Y 

- do zapoznania się 
- nie załączamy do oferty 

 

Zawarta w dniu ..................zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisami SIWZ i złożonej 
oferty, pomiędzy  

Instytutem Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 
31-047 Kraków  ul. Sarego 2 
Zakład Doświadczalny Pawłowice 
ul. Mielżyńskich 14 
64-122 Pawłowice 
 
reprezentowanym przez: 
 
1.  Dyrektora                                                                                         -  Mariana Kamyczka 
2.  Zastępcę Dyrektora ds. produkcji roślinnej                                 -  Bartosza Cichego 
 

zwanym dalej Zamawiającym, a 

Nazwa Wykonawcy 

.............................................................................................................................., 

reprezentowanym(ą) przez: 

1. ............................................................................... 

2. ............................................................................... 

 

zwanym(ą) dalej Wykonawcą 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca 
przyjmuje do realizacji dostawę miału węglowego typ 32.1, klasy 24-18-0,8 w ilości 400 ton. 

 
2.     Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ  (pkt 

3), dotyczący opisu przedmiotu zamówienia oraz dostarczenia przedmiotu umowy 
Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

            Parametry jakościowe: 
 klasa miału: 24-18- 0,8 
 granulacja o zawartości procentowej następujących frakcji: 

frakcja: 0-3     mm – 30% 
frakcja: 3-10   mm – 50% 
frakcja: 10-20 mm – 20% 

 typ węgla: 32.1 
 wilgotność całkowita do 13% 
 zawartość siarki    do   0,8% 
 zawartość popiołu do   18 % 

 



                                                                                                                       Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Instytut Zootechniki - PIB 31-047 Kraków, ul. Sarego 2, Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14,  64-122 Pawłowice 

 

41

3.   Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Pawłowice    
informuje, że zakup wyżej wymienionej ilości miału węglowego (400 ton) jest zwolniony od 
akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe 
przeznaczone do celów opałowych w pracach ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie. 

 
 Podstawa prawna: ustawa o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 tekst jednolity Dz.U. z dnia 
9.01.2017 poz. 43   Art.31a ust.1 punkt 6). 

 
§ 2 

Wynagrodzenie 

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: ……………….. złotych).                                                                                                                          
Cena netto : ……… zł za 1 tonę. 

§ 3 

Warunki płatności 

 
1.  Rozliczenie przedmiotu zamówienia odbędzie się w oparciu o fakturę wystawioną na 

podstawie protokołu odbioru po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby 
Zamawiającego. 

2.        Faktura wystawiona będzie przez Wykonawcę na adres Zamawiającego. Zapłata faktury     
           nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez     
           Zamawiającego faktury. 
3.        Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe   
           Wykonawcy zostanie uznane kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu      
           płatności. 
4.        Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania przedpłaty. 
 

                                                                                    § 4  
 
      Zabezpieczenie                                 
 
1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Dostawca  wnosi  zabezpieczenie w formie 

gwarancji ubezpieczeniowej  w wysokości ………….. zł ( słownie: ……………….  złotych). 
 

2. Zwrot zabezpieczenia wniesionego należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od     
      dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 
 

§ 5 
 

Kontrola jakości towaru 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości każdej partii dostarczonego towaru. W 
przypadku stwierdzenia odchylenia od norm określonych w § 2: 
     -   W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w wyniku przeprowadzonej      
          kontroli, że parametry chemiczne węgla nie odpowiadają wartościom zamawianym,        



                                                                                                                       Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Instytut Zootechniki - PIB 31-047 Kraków, ul. Sarego 2, Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14,  64-122 Pawłowice 

 

42

          może on złożyć reklamację jakościową dokumentując ją sprawozdaniem z badań    
          laboratoryjnych. 
     -    W celu załatwienia reklamacji jakościowej Wykonawca pobierze próbki węgla w     
          obecności  Zamawiającego  z reklamowanej partii węgla ( która powinna być złożona    
          na oddzielnym miejscu)po jednej dla każdej ze stron oraz próbki rozjemczej. 
     -   W przypadku rozbieżności co do parametrów chemicznych w pobranych próbkach     
          oraz braku uzgodnienia w drodze negocjacji decydująca będzie analiza próbki    
          rozjemczej dokonana w GIG  w Katowicach, lub innym uzgodnionym laboratorium     
          na koszt strony, której analiza bardziej odbiega od analizy próbki rozjemczej.  
     -   Odbiór zakwestionowanej partii towaru nastąpi przez Wykonawcę na własny koszt. 
     -   Zamawiający  będzie zwolniony z zapłaty za zakwestionowaną partię towaru. 
     -   Zamawiający  obciąży Wykonawcę kosztami badań laboratoryjnych w przypadku ustalenia 

wady jakościowej dostawy, a ponadto karą umowną w wysokości 2.000,- (dwa tysiące złotych). 
     -   Strony ustalają, że przez partię towaru uznają dostawę przywiezioną każdym zestawem 

samochodowym. 
 

§ 6 
 

Zasady reklamacji jakościowych i ilościowych: 
 

1. Reklamacje z tytułu ilości miału, Zamawiający składa na adres Wykonawcy  natychmiast, nie 
później niż w terminie 5 dni robocze. Reklamacja z tytułu jakości całej ilości winna być 
złożona w terminie do 10 dni od dostarczenia miału. Podstawę rozpatrzenia reklamacji 
ilościowej stanowi protokół ważenia każdej partii miału na wadze posiadającą aktualną 
legalizację w obecności przedstawicieli obu Stron. Dopuszcza się odchylenie ( - 1%). W 
przypadku uznania reklamacji, Wykonawca wystawi korygującą fakturę VAT. 

 
2. Za dostawę zachowującą deklarowane parametry przyjmuje się partię miału, z której wartość 

opałowa odbiega od (-) 500 KJ do (+) 2000 KJ. Dopuszczalne odchylenie zawartości popiołu 
wynosi (+) 1%, a zawartość siarki (+) 0,1% lub poniżej 0,8%. 

 

§ 7 

Termin wykonania 

Strony zawierają niniejszą umowę na okres: do 14-02-2020. 

 

§ 8 

Odbiór przedmiotu umowy 

1.      Odbiór przedmiotu umowy może nastąpić tylko wtedy, gdy Wykonawca dostarczy przedmiot   
         umowy wymieniony w § 1 ust. 1 umowy do siedziby Zamawiającego- ZD Pawłowice- plac   
         kotłowni w  Robczysku 24c (64-130 Rydzyna). 
         Za dostawę rozumie się  dostawę dostarczoną każdym zestawem samochodowym tj. około 25                  
         ton. 
2.     Zamawiający oświadcza, że odebranie miału węglowego na podstawie faktury stanowić będzie 

potwierdzenie jego nabycia i będzie wywoływało skutki, o których mowa w art. 31 a ust.4 pkt 1 
ustawy o podatku akcyzowym. W przypadku reklamacji i jej uznania przez Wykonawcę 
potwierdzenie odbioru miału węglowego będzie wynikało z przyjęcia przez Zamawiającego 
wystawionej na tę okoliczność faktury korygującej. 
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3.      Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony przez Zamawiającego. 
         Potwierdzenie dokumentu dostawy będzie podpisywane przez pracownika Zamawiającego: 
         Zbigniewa Mertę. 
         Rozładunek od poniedziałku do piątku od godz. 700- do 1430 

         Każda dostawa transportem Wykonawcy powinna posiadać dokument WZ ( magazyn wyda) z  
         taką   nazwą towaru jaka będzie na fakturze. 
         Nie spełnienie tego warunku, spowoduje, że towar nie będzie przyjęty przez ZD  Pawłowice                                

– plac kotłowni w Robczysku. 
4.      Przyjęcie  towaru od Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi w miejscu określonym w 
         punkcie 1. 
         Ilość przyjętego towaru Zamawiający potwierdzi na dokumencie wydania wystawionym     
         przez Wykonawcę lub dokumencie przewozowym albo, w przypadku niezgodności ilości     
         określonych przez Wykonawcę i ilości stwierdzonych w miejscu przekazania towaru    
         - wpisze ilość stwierdzoną w miejscu przekazania dostawy co będzie stanowić podstawę     
         wzajemnych rozliczeń. 
 
        § 9 

Obowiązki Stron 

 

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, z winy Wykonawcy, 
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, 

         4)   Dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego - plac kotłowni w   
                Robczysku. 

§ 10 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
              1) za  zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % 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. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w 

Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
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3.       Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności faktury. 

§ 11 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

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. 

         
§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 

 

            Zamawiający:                                                                                  Wykonawca: 

                                                    

 

 

 

 

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


