
 1 

 

 
 

Znak sprawy: PN-RZD Werbkowice/01/2018 
 

 

 
S P E C Y F I K A C J A 

I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A 
 

 

 
„ DOSTAWA MIESZANEK PASZOWYCH NON - GMO DLA BYDŁA ” 

 

 

 

ogłoszono: 

- w Portalu Internetowym:  UZP Nr 505435-N-2018 z dnia 15.01.2018 roku 

- na stronie internetowej: www.iung.pulawy.pl 

- w siedzibie zamawiającego: RZD Werbkowice 

 
  
 
Termin składania ofert              23.01.2018 rok godz. 1000  
Termin otwarcia ofert               23.01.2018 rok godz. 1010 

 

 

 

 

                                                                                                            Dyrektor RZD Werbkowice 

                                                                                                                    dr inż. Piotr Kozera 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

 
Werbkowice, dnia  15.01.2018 rok 

__________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Godziny urzędowania: 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku 



 2 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na 

„DOSTAWA MIESZANEK PASZOWYCH NON - GMO DLA BYDŁA” 

(znak postępowania PN-RZD Werbkowice/01/2018) 
 

 

 

 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 
 

1.1 Zamawiającym jest: 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Rolniczy 

Zakład Doświadczalny Werbkowice, ul. Parkowa 6, 22-550 Werbkowice 

Nr tel.: 84/657 23 40 

Nr faksu: 84/657 23 40 

Email: rzd-werbkowice@wp.pl 

1.2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) a także wydanych na jej podstawie 

rozporządzeń wykonawczych. 

1.3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 

oraz art. 39-46 ustawy Pzp. 

1.4. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza progów określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp. 

1.5. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze 

zm.). 

b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1126). 

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. 

U. poz. 2477). 

d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2479). 

e) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z pózn. zm) 

f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U. z 2003 r. Nr 

153, poz. 1503 z p.zm.) 

g) Inne przepisy prawa o których mowa w niniejszej SIWZ. 

1.6.  W zakresie nieuregulowanym niniejsza SIWZ, zastosowanie maja przepisy ustawy Pzp. 

1.7. Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy 

mają następujące znaczenie: 

a) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164 ze zm.), 

b) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

c) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2 niniejszej 

SIWZ, 

d) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 

SIWZ, 

e) „zamawiający” – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w 

Puławach, Rolniczy Zakład Doświadczalny Werbkowice. 

1.8 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej 

wymaganiami. 
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Rozdział II 
Opis przedmiotu zamówienia 
 

2.1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanek paszowych non - GMO dla bydła na potrzeby 

własne Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Werbkowicach, Gospodarstwo Kotorów 65 A, 

22-550 Werbkowice. 

Termin dostawy wynosi 7 dni od telefonicznego bądź mailowego zgłoszenia zapotrzebowania. 

Termin ten (7 dni) stanowiąc także jedno z kryteriów oceny ofert może być określony jako krótszy 

przez wykonawcę – w jego ofercie. Jako ostatecznie wiążący określa się termin podany przez 

wykonawcę zawarty w załączniku nr 4. 
2.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki paszowej dla bydła zgodnie ze specyfikacją i 

wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia – 

załącznik nr 5. 
2.3. Zamawiający może zmniejszyć ilość paszy w zależności od zaleceń technologa (zootechnika) 

żywienia zwierząt. 

2.4. Należy dołączyć do oferty opis oferowanej mieszanki paszowej dla bydła i dawkowania np. ulotkę 

producenta w celu potwierdzenia przydatności do karmienia danego gatunku zwierząt z 

wymogami określonymi w poszczególnych pozycjach z podanym terminem ważności spożycia 

przez zwierzęta (minimum 3 miesięczny okres przydatności do użycia, liczony od dnia dostawy).  

2.5. Dostawa przedmiotu zamówienia do Gospodarstwa w Kotorowie 65A w godzinach od 6:00 do 

14:00 po telefonicznym uzgodnieniu. 

2.6. Rozładunek zapewni Zamawiający. 

2.7.  Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:  

(CPV):15700000-5 – Mieszanka paszowa 

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch odmian mieszanki paszowej 

1) Mieszanka paszowo uzupełniająca non-GMO dla krów mlecznych 

2) Mieszanka paszowa non-GMO dla cieląt od 2 tygodnia życia  

2.8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 7 ustawy. 

 

 

Rozdział III 
Termin wykonania zamówienia 
 
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonywać, na rzecz Zamawiającego dostawy mieszanek paszowych 

non - GMO dla bydła, od dnia  podpisania umowy przez okres 12 miesięcy. Miejscem realizacji usług 

jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach – 

Rolniczy Zakład Doświadczalny Werbkowice ul. Parkowa 6, 22-550 Werbkowice, gospodarstwo 

Kotorów 65A 22-550 Werbkowice od poniedziałku do piątku od godz. 06:00 do godz. 14:00. 

 

 

Rozdział IV 
Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
 

4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

4.1.1 nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i art. 

24 ust.5 pkt 1 Pzp  

4.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu i SIWZ. 

4.2 Warunki udziału w postępowaniu 

4.2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej: 
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a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do krajowego wykazu zakładów, o którym  

mowa w art. 19 rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 

stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz, prowadzonego przez Głównego 

Lekarza Weterynarii, ogłaszanego corocznie, na stronie internetowej administrowanej przez Główny 

Inspektorat Weterynarii na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (j.t. Dz.U. 

2014 poz. 398). Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z załącznikiem nr 7. Z treści 

załączonego oświadczenia musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia w/w warunek. 

b) Zamawiający wymaga, aby producent paszy posiadał ważny na okres wykonania zamówienia jeden 

z następujących certyfikatów w zakresie produkcji pasz: 

ISO 9001: 2008 

ISO 22000: 2006 

GMP 

które potwierdzają nadzór nad wszystkimi etapami produkcji, wysoką jakość, powtarzalność 

deklarowanych wyników oraz bezpieczeństwo łańcucha żywieniowego produkowanych pasz. 

c) Zamawiający nakłada przedstawienie odpowiedniej certyfikacji czy dowodów, że do danego 

wyrobu nie wykorzystano genetycznie modyfikowanych organizmów. 

4.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

4.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie,  

- ocena warunków udziału w postępowaniu o których mowa w niniejszych pkt. odbędzie się na 

podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

(załącznik nr 1 do SIWZ). 

4.2.4 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

4.2.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4.2.6 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4.4 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 4.3 SIWZ 

wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

4.4.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

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. 

Zobowiązanie musi być dołączone do oferty w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza) i musi być podpisane przez osobę uprawniona do składania 

oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji. Zobowiązanie  musi wyrażać 

w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie , 

odpowiedniego zasobu - wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, 

wynikające ze specyfiki tego zasobu, oraz wykazać, że podmiot udzielający zasobów wykonawcy 

ubiegającemu się o zamówienie rzeczywiście nim dysponuje. 

4.4.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. 

4.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępniania zasobów, za szkodę 

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępniania tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
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4.6 Jeżeli zdolności techniczne, zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o  

którym mowa w pkt 4.3 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby  

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże  

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w  

pkt 4.2 SIWZ. 

4.7 W celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może 

żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizuje 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4.8 Zamawiający żąda w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, przedstawienia dokumentów określonych w pkt 4.2.1 przez co najmniej jednego 

wykonawcę samodzielnie lub wszystkich wykonawców łącznie. 

4.9 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w pkt 5.1 oraz 5.4 SIWZ. 

4.10 Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 5.3 SIWZ, 

dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie 

jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w 

art. 22a Pzp. 

 

 

Rozdział V 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
 

5.1 Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć aktualne na dzień składania ofert:  

a) wpis do krajowego wykazu zakładów w oparciu o oświadczenie, które stanowi – załącznik nr 7 do 
SIWZ 
b) jeden z wymaganych certyfikatów wykazanych w 4.2.1 pkt b) 

c) certyfikację lub inne dowody danej części zamówienia (paszy – załącznik nr 5 do SIWZ) że jest non 

– GMO oznacza to że produkty które są używane do danych wyrobów nie zawierają genetycznie 

modyfikowanych organizmów. 

5.2 Do oferty Wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, które stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. - oryginał oświadczenia podpisany przez 

Wykonawcę. 

5.3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa także 

oświadczenia stanowiące załączniki nr 1 i 2 do SIWZ dotyczące tych podwykonawców (oddzielne 

oświadczenie dla każdego podwykonawcy). 
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5.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokumenty i 

oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 i 5.3 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

5.5 W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 

ust. 11 ustawy. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634). Wzór oświadczenia o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
5.6 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty 

wymienione w pkt 5.5.  

5.7 Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy tj.: 

a) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 

5.8 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

5.9 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 5.8. SIWZ 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. Terminy określone w pkt 5.8. 

stosuje się. 

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

może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu. 

5.11 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. 
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Rozdział VI 
Inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 
 
6.1 Wykonawca złoży wraz o ofertą: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ, 

b) Formularz asortymentowo cenowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 5 

c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile 

ofertę składa pełnomocnik, 

d) pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców występujących wspólnie (jeżeli dotyczy). 

 

Rozdział VII 
Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 
 
7.1 Oświadczenia, o których mowa w SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, składane są w 

oryginale. 

7.2 Pełnomocnictwa, o których mowa w SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, składane 

są w oryginale. Treść i pełnomocnictw musi być zgodne z odpowiednimi zapisami niniejszej SWIZ. 

7.3 Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia i pełnomocnictwa składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” lub kopii poświadczonej notarialnie.   

7.4  Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust 1 ustawy, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 

wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez 

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

7.5 Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7.6 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być 

poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

7.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język 

polski. 

7.8 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w Rozdziale V SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których 

mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 

7.9 Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów 

lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów „za zgodność z oryginałem”, należy przez to 

rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby 

(osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasobach lub 

sytuacji, którego wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym 

rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub 

sytuacji, którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 
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7.10 Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 

pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i 

nazwiskiem osoby podpisującej. 

7.11 W przypadku potwierdzania dokumentów „za zgodność z oryginałem”, na dokumentach tych 

muszą się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 7.6, 7.9  

i 7.10 oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, 

należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie 

może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron. 

7.12 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 7.9 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za 

zgodność z oryginałem” przez notariusza należy dołączyć do oferty. 

 
 
Rozdział VIII 
Wymagania dotyczące wadium 
 

8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

 
Rozdział IX 
Opis sposobu przygotowania ofert 
 
9.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

9.2 Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

9.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

9.4 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9.5 Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

9.6 Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 

9.7 Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być 

parafowane przez wykonawcę. 

9.8 Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 

upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

9.9 Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone 

do oferty. 

9.10 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być 

złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

9.11 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9.12 Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

9.13 Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana 

przez wykonawcę. 

9.14 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca 

zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone 

przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 

ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione 

przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli 

spełnia łącznie 3 warunki: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 

informacja mająca wartość gospodarczą, 
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b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od 

pozostałej (jawnej) części oferty. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

9.15 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 

zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. 

9.16  Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

 

 

………………………………….. 

………………………………….. 
(nazwa Wykonawcy, adres, numer telefonu, 

                   faksu, adres e-mail) 
 

 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „Dostawę mieszanek paszowych non-GMO dla bydła”  
dla Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Rolniczy 

Zakład Doświadczalny Werbkowice, ul. Parkowa 6, 22-550 Werbkowice; Oznaczenie sprawy: PN-RZD 
Werbkowice/01/2018. 

Nie otwierać przed 23.01.2018r. do godz. 1010
. 

 

 
9.17 W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. 

Oświadczenie o wycofaniu musi być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy. 

9.18 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak 

składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 9.16 z dodatkowym oznaczeniem „WYCOFANIE”. 

 

 

………………………………….. 

………………………………….. 
(nazwa Wykonawcy, adres, numer telefonu, 

                   faksu, adres e-mail) 
 

 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „Dostawę mieszanek 
paszowych non-GMO dla bydła” dla Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy 

Instytut Badawczy w Puławach, Rolniczy Zakład Doświadczalny Werbkowice, ul. Parkowa 6, 22-550 

Werbkowice; Oznaczenie sprawy: PN-RZD Werbkowice/01/2018. 
Nie otwierać przed 23.01.2018r. do godz. 1010

. 

 

 

9.19 Wykonawca może wprowadzić „ZMIANY” do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający 

otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania 

ofert. 

9.20 Oświadczenie o zmianie oferty musi określać zakres tych zmian oraz podpis Wykonawcy. Takie 

oświadczenie umieszcza się w kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 
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………………………………….. 

………………………………….. 
(nazwa Wykonawcy, adres, numer telefonu, 

                   faksu, adres e-mail) 
 

 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „Dostawę mieszanek 
paszowych non-GMO dla bydła” dla Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy 

Instytut Badawczy w Puławach, Rolniczy Zakład Doświadczalny Werbkowice, ul. Parkowa 6, 22-550 

Werbkowice; Oznaczenie sprawy: PN-RZD Werbkowice/01/2018. 
Nie otwierać przed 23.01.2018r. do godz. 1010

. 

 

 

Rozdział X 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 
10.1  Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w SIWZ należy złożyć lub przesłać w terminie do 

dnia 23.01.2018  r. do godziny 1000 w sekretariacie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – 

Państwowy Instytutu Badawczy w Puławach, Rolniczy Zakład Doświadczalny w Werbkowicach,     

ul. Parkowa 6, 22-550 Werbkowice. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 

7:00 – 15:00. 

10.2  Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 

w miejsce wskazane w pkt 10.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 

10.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2018 r. o godzinie 1010 w sekretariacie Instytutu Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Rolniczego Zakładu 

Doświadczalnego w Werbkowicach, ul. Parkowa 6, 22-550 Werbkowice. 

10.4  Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

10.5  Niezwłocznie po otwarciu ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp, zamawiający zamieści na własnej 

stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania dostawy i warunków płatności zawartych w ofertach. 

10.6  Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 10.1, zostaną niezwłocznie zwrócone 

wykonawcom. 

 

 

Rozdział XI 
Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
11.1  Wykonawca poda cenę brutto za wykonanie całości zamówienia, która winna obejmować pełen 

przedmiot i zakres objęty przedmiotem Zamówienia  według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do 

SIWZ. 

11.2  Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca  

po przecinku. 

11.3  Zasady zaokrąglania do pełnego grosza (do dwóch miejsc po przecinku): 

Zaokrągleń dokonujemy wg ogólnie przyjętych zasad księgowości tj.: końcówki poniżej 0,5 grosza 

pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (tj. jeżeli trzecia cyfra po 

przecinku jest mniejsza lub równa „4”, pozostawia się niezaokrąglone np.: 1,234 powinno być 1,23,  

jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od „5” należy zaokrąglić w górę np.: 1,235 

powinno być 1,24”). 

11.4 Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i 

pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących 

przepisów. 

11.5 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 
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oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

 

Rozdział XII 
Termin związania z ofertą: 
 
12.1 Termin związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i wynosi 30 dni. 

12.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania  

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony  

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

12.3 Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi 

zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 
Rozdział XIII 
Badanie ofert. 
 
13.1 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

13.2 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe ceny 

wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o 

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. 

13.3 Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

13.4 Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
Rozdział XIV 
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 
14.1 Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych 

kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. 

14.2 Komisja przetargowa podda ocenie jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

14.3 Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny:  

 
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie 

kryterium (w %) 
1. Cena 60% 
2. Termin dostawy mieszanki paszowej non-GMO dla bydła od 

momentu złożenia zamówienia 

30% 

3. Termin zapłaty za wykonaną dostawę 10% 

 Maksymalna liczba punktów po spełnieniu wszystkich 
wymaganych przez Zamawiającego kryteriów 

100% 
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14.4  Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny 

ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

14.5  Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

 

Cena oferty najtańszej 

------------------------------- x 100 x 60% = 60 liczba punktów 

Cena oferty badanej 

 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

 

14.6  Liczba punktów jaką można uzyskać w ramach kryterium Termin dostawy mieszanki paszowej 

od momentu złożenia zamówienia. 

 

Wykonawcy przyznane zostaną punkty w skali od 0 do 30 pkt. Najwyższą liczbę punktów (30 pkt) 

otrzyma oferta założona wg następującego wzoru: 

 

Najkrótszy czas dostawy od momentu złożenia zamówienia  

------------------------------------------------------------------------------- x100 x  30% = 30 liczba punktów 

Czas dostawy od momentu złożenia zamówienia oferty badanej 

 

Ocena punktowa w zakresie powyższego wzoru: 

30 pkt – od 1 do 4 dni roboczych 

20 pkt - od 5 do 6 dni roboczych 

10 pkt – do 7 dni roboczych 

0 pkt – powyżej 7 dni 

  
14.7  Liczba punktów (maksymalnie – 10 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „termin 
zapłaty za wykonaną dostawę” zostanie obliczona wg następującego wzoru:  

 

Najkrótszy Termin zapłaty za wykonaną dostawę 

------------------------------------------------------------------ x 100 x  10% = 10 liczba punktów 

Termin zapłaty za wykonaną dostawę oferty badanej 

 

Ocena punktowa w zakresie powyższego wzoru: 

30 dni – 10 pkt 

26 dni –   7 pkt 

21 dni –   4 pkt 

Poniżej 21 dni – 0 pkt 

 

Termin zaoferowany nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych i nie może być krótszy niż 21 

dni kalendarzowych.  

 

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin płatności faktury dłuższy niż 30 dni kalendarzowych albo 

krótszy niż 21 dni kalendarzowych zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 jako oferta, 

której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
14.8 Liczby punktów, o których mowa w pkt 14.5, 14.6 i 14.7  po zsumowaniu stanowić będą 

końcową ocenę oferty. 

14.9 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca 

najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 14.3. 
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Rozdział XV 
Udzielenie zamówienia. 
 
15.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

15.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty 

w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej. 

15.3 Zamawiający zawiadomi wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy, po 

upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

 
Rozdział XVI 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy. 
  
16.1 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

16.2 Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania 

umowy zgodnej ze wzorem umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) 

16.3 Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

16.4 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, 

sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 

wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania 

zamówienia. 

16.5 Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być 

dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia 

umowy lub w przypadku wystąpienia jakichkolwiek z następujących sytuacji: 

a)   zmiany stawki VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota VAT i kwota brutto, 

b) zmiana danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, regon, NIP, nr rachunku 

bankowego), 

c)  zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy. 

 

 

Rozdział XVII 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

Rozdział XVIII 
Opis sposobu udzielania wyjaśnień i zmian treści SIWZ. 
 
18.1 W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z 

wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422, z 

2015r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615). 

18.2 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
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rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na 

żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

18.3 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający 

domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu lub adres email, podany 

przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

18.4 Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od 7
00

 do 15
00

 w 

dni robocze. 

18.5 Pisma, wiadomości, informacje prosimy kierować na adres: Instytut Uprawy Nawożenia i 

Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Rolniczy Zakład Doświadczalny 

Werbkowice, ul. Parkowa 6, 22-550 Werbkowice. W korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem wykonawcy powinni posługiwać się znakiem postępowania: PN-RZD 
Werbkowice/01/2018. 
18.6 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 

18.7 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie 

internetowej, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

18.8 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt 18.7 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

18.9 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w ppkt 18.7. 

18.10 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ 

zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę zmianę 

na własnej stronie internetowej. 

18.11 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin 

składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką 

informację na własnej stronie internetowej. 

18.12 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

- Agnieszka Borusiewicz (procedura) nr tel./fax  84 657 23 40; e-mail  rzd-werbkowice@wp.pl           

(w tytule e-maila znak postępowania: PN-RZD Werbkowice/01/2018 

- Piotr Kozera - Dyrektor (przedmiot zamówienia) nr tel. 606 889 474 

18.13 Zamawiający, zgodnie z zasadą ustawy Prawo zamówień publicznych, nie udziela 

telefonicznych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem. 

 

 

Rozdział XIX 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
19.1  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie Pzp. 

19.2  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

19.3  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

19.4  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. 
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Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

19.5  Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

zdanie drugie  albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

19.6  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 

trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

19.7  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi się w terminie 

5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

19.8  Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

b) 1 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

19.9  W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

19.10 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

19.11 Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 

korzyść jednej ze stron. 

19.12 Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego   

wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

19.13 Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny 

od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

19.14 W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają 

zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp. 

 

 

Rozdział XX 
Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 
 
Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 

Załącznik nr 3 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej; 

Załącznik nr 4 – wzór formularza ofertowego; 

Załącznik nr 5 – wzór formularza asortymentowo-cenowego 

Załącznik nr 6 – wzór umowy 

Załącznik nr 7 – oświadczenie własne wykonawcy 

 

 


