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1.
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NAzwA r ADRES ZAMAWTAJACEGo
Zamawiaiacv:
INSTYTUT METEOROTOGII I GOSPODARKI WODNEJ

PAf STWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Podleina

5l

01- 673 Warszawa
Oddzial w Krakowie
Ul, Piotra Borowego 14
30-215 Krak6w
Adres do korespondencii:
ul. Piotra Borowego 14
30-215 Krak6w
faks 12 639 82 01

'.'i

ZAMoWIENIA

2.'

TRYB UDZIELENIA

2.1 .

Postqpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonejest w trybie przetargu nieograniczonego

z,z.

WartoSi zam6wienia nie przekracza kwoty okre6lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. LL ust. 8 ustawy
Pzp.

2.3.

W zakresie nieuregulowanym niniejszq SIWZ zastosowanie majE przepisy ustawy Pzp.

2.4.

Wykonawca powinien doktadnie zapoznai siq z niniejszq Specyfikacjq lstotnych Warunk6w Zam6wienia zwane.i dalej SIWZ

izlo2yi ofertq zgodnie z jej wymaganiami. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji

i

dokument6w.
ZamawiajEcy zaleca, aby Wykonawcy na bieiqco monitorowali zmiany dotycz4ce prowadzonego postqpowania na stornie

internetowej zamawiajqcego www.imew.pl Imiejsce: BIP/zam6wienia publiczne/Oddzial w Krakowie]

i..',',{.
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Przedmiotem zam6wienia jest dostawa oleju opalowego dla Oddzialu Instytutu Meteorologii
Paistwowego Instytutu Badawczego w Krakowie w podziale na 6 czqsci:

i

,&i',:,3

Gospodarki Wodnej

zadanie 1.
zakres zadania obejmuje sukcesywnE dostawq oleju opatowego dla obiektu w SHM Siedlce, ul. Piaskowa 284, 08-103
siedlce, w szacunkowej iloSci 4000 litr6w oleju opalowego.
Trzy zbiorniki po 1000 litrow pojemnosci.
Min. wielkoSi jednorazowej dostawy 2000 litr6w max. wielkoSi dostawy 3000 litr6w.
Zadanie 2.

Zakres zadania obejmu.ie sukcesywnq dostawq oleju opatowego dla obiekt6w SHM Sulej6w, ul. Polna 10,97-300
sulej6w, w szacunkowej ilodci 4000 lit16w oleju opalowego.
Trzy zbiorniki po 1000 litrow pojemno6ci.
Min. wielko56 jednorazowej dostawy 2000 litr6w max. wielkoSi dostawy 3000 litr6w.
zadanie 3.
Zakres zadania obejmuje sukcesywnE dostawq oleju opatowego dla SHM Terespol, 2L-550 Terespol, ul. Polna L0 w
szacunkowej iloSci 4000 litr6w oleju opalowego.
Trzy zbiorniki po L000litrow pojemnosci.
Min. wielkoii jednorazowej dostawy 2000 litr6w max. wielkodi dostawy 3000 litr6w.
zadanie 4.
Zakres zadania obejmuje sukcesywnE dostawq oleju opalowego dla SHM Wlodawa 22-2OOwlodawa, ul. Korolowska 77,
w szacunkowej ilosci 3500 litr6w ole.iu opalowego.
PojemnoS( zbiornika 3200 litr6w.
Min. wielkoSi jednorazowej dostawy 600 litr6w max. wielkoSi dostawy 3200 litr6w.
Zadanie 5.
Zakres zadania obejmuje sukcesywnq dostawq oleju opalowego dla SHM
Oleiki 32, w szacunkowej iloici 4500 litr6w oleju opalowego.

w CzQstochowie, 42-200 Czestochowa, ul.
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Pojemnosi zbiornika 3000 litr6w.
Min. wielkose jednorazowej dostawy 1000 litr6w max. wielkogd dostawy 2 50O litr6w.
Zadanie 6.
Zakres zadania obejmuje sukcesywnq dostawq oleju opafowego dla SHM w Plocku,09-402 Pfock, Trzepowo 56, w
szacunkowej iloici 3800 litr6w oleju opalowego.
Poiemnogd zbiornika 2000 litr6w.
Min. wielkos6 jednorazowej dostawy 1000 litr6w max. wielkosi dostawy 1800litr6w.
Wymagane parametry jako6ciowe:
Oleju opalowego w Terespolu, Wlodawie, Siedlcach i Czestochowie lekkiego I klasyjakoici:
a) Gqsto56: w 15"C - max 0,860 kgll (toisamo w 20'C - max 0,835 kg,/l)
b) Wartose opalowa - min 42,6 MJ/kg
clTemperatura zaplonu - min 56"C
Oleju opafowego lekkiego I klasyjakoici w ASS Plock:
a) gqstos6: w 15"C - 0,836 kgll
b) warto6e opalowa - 43,0 MJ/kC,
c)

temperatura zapfonu

-

67"C

Oleju opalowego lekkiego I klasy w Sulejowie:
a) Gqstos6: w 15"C - max 0,860 kg/l (toisamo w 20"C - max 0,835 kgll)
b) Wartosd opafowa - 42,7 MJ/kg (t02OO kcal/k1l|
c) Temperatura zaplonu - min 56"C

3.2.

llosd oleju opalowego jest orientacyjna, stuiAca iedynie do skalkulowania ceny oferty, por6wnania ofert i wyboru
najkorzystniejszej oferty. Faktyczne zapotrzebowanie na opat z przyczyn niezaleinych od Zamawiaiecego, w
szczeg6lno6ci z uwagi na trudne do przewidzenia warunki pogodowe w sezonie grzewczym 20L7 /20!8, moie sie r6inie
od prognozowanego. W takim przypadku Wykonawcy nie bedq przyslugiwaly iadne roszczenia.

3.3.
3.4.
3.5.

ZamawiajEcy nie dopuszcza moiliwo6ci skladania ofert czeiciowych.

3.6.

ZamawiajEcy nie dopuszcza m02liwoici zloienia oferty wariantowej.
ZamawiajAcy nie przewiduje moiliwose udzielenia zam6wied polegajqcych na powt6rzeniu podobnych uslu& o kt6rych
mowa w art.67 ust. l pkt 6 ustawy Pzp.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zam6wienia, o kt6rych mowa w art. 151 a) ustawy
Pzp.

3.7.

zamawiajEcy nie przewiduje zwolania zebrania wszystkich Wykonawc6w w celu wyja6nienia wQtpliwo3ci dotyczqclch
tresci nlniejszej SIWZ.
3.8. ZamawiajQcy nie przewiduje:
a) zawarcia umowy ramowej,
b) ustanowienia dynamicznego systemu zakup6w,
3.11. ZamawiajEcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcq lub podwykonawcq na podstawie umowy o pracq os6b
wykonu.iacych czynnoSci w zakresie realizacji zam6wienia.
3.12. zamawiajqcl, nie zastrzega obowiEzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zam6wienia na
dostawe. Wykonawca moie powierzyi wykonanie czqsci zam6wienia podwykonawcy. W takim przypadku jest
zobowiqzany do wykazania w Formularzu ofertowym stanowiqcym zalacznik nr 1do SlWz czQsci zam6wienia, kt6rej
wykonanie zamierza powierzyi podwykonawcom oraz do podania nazw (firm) podwykonawc6w. Za dziafania bqdi
zaniechania podwykonawc6w Wykonawca odpowiada jak za swo.ie wtasne. Brak informacji o powierzeniu wykonania
czqSci niniejszego zam6wienia podwykonawcom bqdzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zam6wienia
przez Wykonawcq. Koniecznosc zatrudnienia podwykonawc6w wynikla w trakcje realizacji zam6wienia wymaga
uzyskania zgody Zamawiaiqcego.

3.12.

wymagania stawianeWykonawcy:
1) Wykonawca jest zobowiazany zapoznae siQ ze wszystkimi wymaganiami okreslonymi w niniejszej SIWZ i zdobyd
wszelkie informacje, kt6re mogq byd przydatne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy,
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2) Wykonawca jest odpowiedzialny za caloksztalt zobowiEza6 wynikajqcych z realizacji przedmiotu zam6wienia, w
tym za jego prawidlowy przebieg oraz terminowe wykonanie,
3) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSt, zgodnosi z warunkami technicznymi ijakoSciowymi okreilonymi dla
przedmiotu zam6wienia,
4) Wymagana jest nalezyta starannosi przy realizacji przedmiotu zam6wienia,
5) Ustalenia i decyzje dotyczQce wykonywania przedmiotu zam6wienia bqdq uzgadniane przez ZamawiajEcego z
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy wytqcznie w formie pisemnej z zastrze:eniem Rozdz. Vl pkt 1lit. b)
SIWZ;

6)

Okreslenie przez Wykonawcq numer6w telefon6w kontaktowych

i faks6w, adres6w poczty

elektronicznej oraz

innych ustaled niezbqdnych dla sprawnego iterminowego wykonania przedmiotu zam6wienia,

7) ZamawiajEcy nie ponosi odpowiedzialno6ci za szkody wyrzEdzone przez Wykonawcq podczas wykonywania
przedmiotu zam6wienia.

3.13. Gfdwny przedmiot zam6wienia wg Wspolnego Slownika Zam6wiei

(CpV):

091.35100-5 Olej opalowy

3.14. zamawiajqcy, zgodnie z aft.2qaa ustawy Pzp, w pierwszej kolejnosci dokona oceny ofert, a nastQpnie zbada

czy

Wykonawca, kt6rego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki
udzialu w postQpowaniu.

&

a

llnutr'r

Wymagany termin realizacji przedmiotu zam6wienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2018 roku lub do
wyczerpania kwoty, kt6ra zostanie zapisana w umowie o nini€isze zam6wienie.

tr
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O udzielenie zam6wienia mogE ubiegaa siQ Wykonawcy, kt6rzy:

1) nie podlegajq wykluczeniu;
2) spetniajQ warunki udzialu w postqpowaniu dotyczAce:

a) kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreilonej dziatalnodci zawodowej, o ile wynika to

z

odrebnych

przepisdw - Zamawiajqcy nie okreSta warunku w tym zakresie, Ocene spelniania warunku udzialu
w postepowaniu zamawiajqcy przeprowadzi na podstawie zalqczonego do oferty oswiadczenia, metodg
spelnia/nie spefnia.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Wykonawcy, ktdrzy posiadajq: Zamawiajacy nie okreSla warunku w
tym zakresie, Ocene spelniania warunku udzialu w postepowaniu ZamawiaiEcy przeprowadzi na podstawie
zafQczonego do oferty oswiadczenia, metodq spefnia/nie spefnia.
c) zdolnoSci technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawcy, kt6rzy: Zamawiajqcy nie okreSla warunku w tym zakresie,
Ocene spelniania warunku udziafu w postepowaniu zamawiajEcy przeprowadzi na podstawie zafEczonego do
oferty o6wiadczenia, metodq spelnia/nie spelnia.
5.2.

zamawiajEcy mo2e, na kaidym etapie postqpowania, uznai, ie Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, je2eli
zaanga2owanie zasob6w technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiqwziqcia gospodarcze Wykonawcy
moie miea wplyw na realizacJq zamowienia.
Wykonawca moie w celu potwierdzenia spetniania warunk6w udziatu w postqpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zam6wienia lub jego czq6ci, polegad na zdolno5ciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowei lub ekonomiczne.i innych podmiot6w, niezaleinie od charakteru prawnego lAczqcych go z nim
stosunk6w prawnych. Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal siq do udostqpnienia zasob6w, za szkodq poniesionE przez
Zamawiajqcego powstalQ wskutek nieudostgpnienia tych zasob6w, chyba 2e za nieudostepnienie zasob6w nie ponosl
Zamawia.iqcy oceni, czy udostqpniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub lch

sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na wykazanie przez Wykonawcq spelnienia warunk6w udziatu w
postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzE wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24 ust.
l pkt 13)-22) iust.5 pkt 1)-2) i4)-8) ustawv.
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5.5.

5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.

Je2eli zdolnoici techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotu, o kt6rym mowa w ust.
5.3., nie potwierdzE spetniania przez wykonawce warunkdw udzialu w postepowaniu lub zajdE wobec tych podmiotow
podstawy wykluczenia, ZamawiajQcy za2qda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez zamawia.iaceBo:
1) zastEpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiAzal do osobistego wykonania odpowiedniej czqici zam6wienia, je2eli wykaie zdolnosci techniczne Iub
zawodowe lub sytuacjq finansowq lub ekonomicznq, o kt6rych mowa w ust.5.3.
Wykonawcy mogQ wsp6lnie ubiegat siq o udzielnie zam6wienia.
Zamawiajqcy moie na ka2dym etapie postqpowania uznai, ie Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jeieli
zaanga2owanie zasob6w technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiqwziqcia gospodarcze Wykonawcy

moie miee negatywny wpfyw na realizacjq zamowienia.
Wykonawcy, kt6rzy nie wyka2E spelniania warunkdw udzialu w postqpowaniu bqdE podlegai wykluczeniu z udzialu w
postQpowaniu.
ZamawiajEcy wykluczy z postqpowania Wykonawc6w, je2eli stwierdzi, 2e zachodzq wobec nich podstawy wykluczenia, o
ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy.
Zamawiajqcy mo2e wykluczya Wykonawcq na kazdym etapie postqpowania.
Ofertq Wykonawcy wykluczonego ZamawiajAcy uzna za odrzuconq, zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy Pzp.

6.

PODSTAWYWYKLUCZENIA

6.2.

Wykonawcy, kt6rzy nie wykaiQ spefnienia warunkdw udziatu w postQpowaniu bQda podlegai wykluczenia z udzialu w
postqpowaniu.
Z postqpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza siq Wykonawcq, w stosunku do ktorego zachodzi kt6rakolwiek
z okolicznogci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Poza przypadkami wykluczenia, do kt6rych odwoluje siq zapis ust. 6.2., ZamawiajEcy wykluczy z poStqpowanra

6.1.

6.3.

Wykonawcq:
1) w stosunku do kt6rego otwarto likwidacjq, w zatwierdzonym przez sqd ukladzie w postQpowaniu restrukturyzacyjnym
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacjq jego majEtku lub sqd zarzEdzil likwidacjq jego majEtku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 t., poZ.978, 1259, 1830 i
1844 oraz z 2076 r., poz- 615) lub ktdrego upadlo(6 ogloszono, w wyjatkiem wykonawcy, kt6ry po ogloszeniu upadlo6ci
zawart zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sqdu, je2eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez

likwidacjq majAtku upadtego, chyba :e sqd zarzqdzit likwidacjq jego majEtku w trybie art. 366 ust 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadlo5ciowe (Dz. U. z 2O!5 |., poz. 233,978, LL66, L259 i 7844 onz z 2OL6 r., poz. 615);
2) kt6ry w spos6b zawiniony powa2nie naruszyl obowiqzki zawodowe, co podwaia jego uczciwoii w szczeg6lnoSci, gdy
Wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub raiEcego niedbalstwa nie wykonat lub nienaleiycie wykonal
zamowienia, co Zamawiajqcy jest w stanie wykazae za pomocE stosownych Srodk6w dowodowych;
3) kt6ry, z przyczyn leiqcych po jego stronie, nie wykonat lub nienale2ycie wykonal w istotnym stopniu wczeSniejsza
umowq w sprawie zam6wienia publicznego lub umowq koncesji, zawartq z Zamawiajqcym, o kt6rym mowa w art.3 ust.
1 pkt 1)-4) ustawy Pzp, co doprowadzilo do rozwiqzania umowy luz zasadzenia odszkodowania;
4) bqdQcego osobq fizycznQ, kt6rego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko Srodowisku, jeieli za jego popelnienie wymierzono karq aresztu, ograniczenia wolnosci lub karq
grzywny nie mniejsza nii 3 000 zlotych;
5) je2eli urzedujqcego cztonka jego organu zarz4dzalqcego lub nadzorczego, wsp6lnika sp6fki w sp6lce jawnej lub
partnerskiej lub komplementariusza w sp6tce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 5);
6) wobec ktorego wydano ostatecznE decyzjq administracyjna o naruszeniu obowiqzk6w wynikajqcych z przepis6w
prawa pracy, prawa ochrony Srodowiska lub przepis6w o zabezpieczeniu spotecznym, je2eli wymierzono tq decyzjA karq
pieniq2nE nie ni2szE ni2 3 000 zlotych;
7) kt6ry naruszyl obowiEzki dotyczqce platnogci podatk6w, optat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
co Zamawiajqcy jest w stanie wykazai za pomocq stosownych 6rodk6w dowodowych, z wyjEtkiem przypadku, o kt6rym
mowa w art. 24 ust 1. Pkt 15) ustawy Pzp, chyba, Ze Wykonawca dokonal ptatnosci naleinych podatk6w, opfat lub
sktadek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wiAiEce porozumienie w
sprawie splaty tych naleznoici.
W zakresie ob.iqtym postanowieniami ust. 6.3., zapisy zawarte w Rozdziale 5 ust. 5.11. i5.12. stosuje siq odpowiednio.

6.4'
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vvYKtuczENtA z PosTEPowANlA,
Wraz z oferta winnv bve zloione poniisze dokumentv:

7.!.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

Aktualne na dzied sktadania ofert oiwiadczenie stanowiqce wstqpne potwierdzenie, 2e Wykonawca spelnia warunki
udzialu w postqpowaniu - sporzQdzone wg wzoru stanowiqcego Zalecznik nr 2 do SIWZ.
Aktualne na dzief skladania ofert Oswiadczenie stanowiEce wstQpne potwierdzenie, 2e Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postepowania - sporzqdzone wg wzoru stanowiqcego Zalqcznik nr 3 do SIWZ.
W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o za m6wienie przez Wykonawc6w, oswiadczenie o kt6rym mowa w pkt7.f. i 7 .2.
SIWZ sklada kaidy z Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcy siQ o udzielenie zam6wienia. Dokumenty te bedQ potwierdzad
spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, w zakresie, w jakim ka2dy z
Wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udziatu w postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Wykonawca, ktory powoluje siQ na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powotuje siq na ich zasoby, warunkdw udzialu w postepowaniu
zamieszcza informacjq o tych podmiotach w oSwiadczeniu, o kt6rym mowa w ust.7.!.i7.2.
Wykonawca, ktory zamierza powierzyi wykonanie cze6ci przedmiotu zam6wienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postqpowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach
w Oswiadczeniu, o kt6rvm mowa w ust.7 .L. i 7 ,2.
Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawc6w wspolnie ubiegajEcych siq o udzielenie zam6wienia.
Pelnomocnik mo2e byi ustanowiony do reprezentowania Wykonawc6w w postqpowaniu albo do reprezentowania w
postqpowaniu i zawarcia umowy. Pelnomocnictwo winno byi zalqczone w formie oryginalu lub notarialnie
poSwiadczonej kopii.
Dokumenty, z kt6rych wynika prawo do podpisania oferty (oryginal lub kopia potwierdzona za zgodnoSi z oryginalem
przez notariusza) wzglqdnie do podpisania innych dokumentdw skladanych wraz z ofertq, chyba 2e ZamawiajQcy moie je
uzyskai w szczeg6lnoici za pomocq bezplatnych i0g6lnodostqpnych baz danych, w szczegdlnoici rejestr6w publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotdw realizujqcych zadania publiczne
lDz.U. z 2O14r. poz. 7774 oraz z 201.6 poz.352), a Wykonawca wskazal to wraz ze zloieniem oferty o ile prawo do ich
podpasania nie wynika z dokument6w zlo20nych wraz z ofertE.
ZobowiEzanie innych podmiot6w do oddania do dyspozycji Wykonawcy nlezbqdnych zasobdw na okres korzystania z

nich przy wykonaniu zam6wienia

7,9.

-

wymagane w przypadku, gdy Wykonawca polega na ich zasobach na zasadach

okre6lonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp (wz6r stanowi Zalacznik nr 5 do SlWz). zobowiezanie to naleiy przedstawie na
etapie skfadania ofert,
Uwaga: Wvkonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowei informacji, o kt6rej mowa w art.86
ust.s ustawy Pzp, przeka2e zamawiajqcemu Oswiadczenie o przynaleinosci lub braku przynaleino6ci do tei samej
grupy kapitalowei, o kt6rei mowa w art. 24 ust.l pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo2eniem oiwiadczenia, Wykonawca

ie powiEzania z innym WykonawcE nie prowadzA do zakldcenia konkurencji w
postqpowaniu o udzielenie zam6wienia {wedtug Zalqcznika nr 6)
7.10. zamawiajqcy przed udzieleniem zam6wienia wezwie Wykonawcq, kt6rego oferta zostala najwy2ej oceniona, do zloienia
w wyznaczonym, nie kr6tszym ni2 5 dni, terminie aktualnych na dziei zloienia o(wiadczei lub dokument6w,
potwierdzajQcych okolicznosci, o kt6rych mowa w Rozdziale 5 ust.5.1.
7.11. Je2elijest to niezbqdne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postQpowania o udzielenie zam6wienia, ZamawiajEcy
mo2e na ka2dym etapie postqpowania wezwad Wykonawc6w do zlo2enia wszystkich lub niekt6rych oswiadczed lub
dokument6w potwierdzajEcych, ie nie podlegajq wykluczeniu oraz spelniajq warunki udzialu w postqpowaniu, a jeieli
zachodzQ uzasadnione podstawy do uznania, 2e ziozone uprzednio oiwiadczenia lub dokumenty nie sa ju2 aktualne, do
zlo2enia aktualnvch o<wiadczed lub dokument6w.
7.12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majq przepisy RozporzEdzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca
2016r. w sprawie rodzajow dokument6w, jakich moie 2Edae ZamawiajEcy od Wykonawcy, w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz. U. z 201,6 ( .. ooz. 1126).
moie przedstawii dowody,

8.

NA wEzwANlE ZAMAWIAJACEGO wYKoNAWcA zoBowrAzANy JEsr zroZyc NAsrEpulAc-E oSWtADgENiA trlB

,. .rrDoKUMlltTY:
8.1,

.,'

-.

t:..:...

..r.,'..1

W celu ootwierdzenia okolicznogci, o kt6rvch mowa w rozdziale 5 ust. 5.1, zamawiaiacv wezwie do zloienia:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzialu w postqpowaniu:

a)

zaiwiadczenie wla6ciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego potwierdzajEcego, ie Wykonawca nie zalega z
oplacaniem podatk6w, wvstawione nie wczeiniei ni2 3 miesiace przed uplvwem terminu skladania ofert lub inny
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dokument potwierdzajAcy, 2e Wykonawca zawarl porozumienie z wlasdwym organem podatkowym w sprawte
splat tych naleinosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lno{ci uzyskat przewidzrane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozfozenie na raty zalegtych platnoici lub wstrzymanie

w cafolci wykonania

decyzji

wlaSciwego organu;

b)

wlaiciwej terenowej jednostki organlzacyjnej zakladu Ubezpieczef Spolecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzajqcego, ie Wykonawca nie zalega z
oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wvstawioneqo nie wczeSniei nii 3 miesiace orzed
zaSwiadczenia

uptvwem terminu skladania ofert. lub innego dokumentu potwierdzajqcego, ie Wykonawca zawarl porozumienie

wlasciwym organem

d)

w

sprawie splat tych naleinosci wraz

z

z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnamr, w
szczeg6lnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozloienie na raty zaleglych platno6ci lub
wstrzymanie w caloici wykonania decyzji wlaSciwego organu;
odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnei ewidencjl i informacii o dzialatnosci tospodarczej, jeieli odrebne

przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoiciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach okrejlonych w art. 22a ustawy
Pzp, bqdzie zobowiqzany przedstawii w odniesieniu do tych podmiot6w dokumenty wymienione w ust. 8.1. pkt 1).

Zamawiajacy nie formufuje natomiast obowiAzku przedstawienia dokument6w wymienionych w ust.8.1. pkt 1)
dotyczqcych podwykonawc6w, kt6rym Wykonawca zamierza powierzyi wykonanie czqici zam6wienia, nie bedqcych
podmiotami, na zdolnosciach lub sytuacji kt6rych Wykonawca polega.
W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqq/ch sie o udzielenie zam6wienia publicznego, w tym wsp6lnik6w sp6lki
cywilnej, w odpowiedzi na wezwanie, o ktdrym mowa w ust.8.1., bedq oni zobowiEzani pod rygorem wykluczenia z
postqpowania, zloiye nastqpujqce dokumenty:
1) dokumenty wymienione

w ust.8.1. pkt 1) potwierdzajEce brak podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu

ka2dego z Wykonawc6w;

2) dokumenty wymienione w ust. 8.L. pkt 2) potwierdzajEce spelnienie razem przez Wykonawc6w warunk6w udziafu w
postQpowaniu, przy czym w dokumencie, o kt6rym mowa w lit. bltiret pierwsze, naleiy wskazad, kt6ry z Wykonawc6w
zrealizowal wykazanq robote budowlanA.

Jeieli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej,
dokument6w, o kt6rych mowa w pkt t2-2. stwz

L)

zamiast

lit. a) - sklada informacjq z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny

dokument wydany przez wfaSciwy organ sAdowy lub administracyjny kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibq lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rei dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okreslonym w art.24 ust. 1 pkt 13, j.4 i21 ustawy pzp;
lit. b,c,d) - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraiu, w kt6rym Wykonawca ma siedzibq lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajqce odpowiednio, ie:
nie zalega z opfacaniem podatk6w, oplat, skfadek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ie zawarl
porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleinosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczeg6lno6ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozloienie na ratv
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w cafoici wykonania decyzji wlasciwego organu,
nie otwartojego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci.
Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt. 8.2. ust. L i ust. 2lit. b), powinny by6 wystawione nie wczesniej nii 6 miesiecy przed
uplywem terminu skladania ofert. Dokument, o kt6rym mowa w pkt 8.2. ust. 2 lit. a), powinien byi wystawiony nie
wczeSniej nii 3 miesiqce przed uplywem tego terminu.
Je2eli w kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub mieisce zamieszkania ma osoba, ktdrej
dokument dotyczy, nie wydaje sie dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 12.3. srwz, zastepuje siQ je dokumentem
zawieraiqcym odpowiednio oiwiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyd, zloione przed notariuszem lub przeo organem
sqdowym, administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wladciwym ze wzglqdu na
siedzibq lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub mieisce zamieszkania tej osoby. przepis pkt.12.4. stosuje sig.

2)

a)
b)

8.3.
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8.5.

Wykonawca majQcy siedzibq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majecej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitei Polskiej, kt6rej dotyczy dokument wskazanv w ust. 8.2. lit. a), skfada
dokument, o kt6rym mowa w 8.2 lit a), w zakresie okreSlonym w art. 24 ust.1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeieli w kraju, w
kt6rym miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument mial dotyczye, nie wydaje siq takich dokument6w, zastqpuje
sie go dokumentem zawierajqcym oswiadczenie tej osoby zfoionym przed notariuszem lub przed organem sAdowym,
administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym ze wzglqdu na miejsce

8.6.

.leieli Wykonawca nie zloiy o6wiadczenia, o kt6rym mowa w ust. 7.f. i 7.2., o5wiadczef lub dokument6w
potwierdzajqcych okolicznoici, o kt6rych mowa w art. 25 ust. L ustawy Pzp, lub innych dokument6w niezbqdnych do

zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 8.3 zdanie pierwsze stosuje siq.

przeprowadzenia postepowania, oSwiadczenia lub dokumenty niekompletne, zawieraja biedy lub budzq wskazane przez
ZamawiajEceso wqtpliwoSci, zamawiajAcy wezwie do ich zloienia, uzupefnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba,2e mimo ich zlo2enia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewainienie
postQpowania.

8.9.
8.10.
8.11.

Jeieli Wykonawca nie zlozy wymaganych pelnomocnictw albo zloiy wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiajqcy wezwie do
ich zloienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba,2e mimo ich zloienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byloby uniewainienie postQpowania.
ZamawiaiQcy wzywa takie Wykonawcdw, do zloienia w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaSniei dotyczqcych
oswiadczei idokument6w, o kt6rych mowa w art. 25 ust. L ustawy pzp.
Wykonawca nie jest zobowiezany do zlo2enia oiwiadczei lub dokument6w potwierdzajacych okolicznofci, o kt6rych
mowa w art. 25 ust 1 pkt 1) i 3) ustawy Pzp, je2eli Zamawiajqcy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczqce tego
wykonawcy lub moie je uzyskai za pomocq bezplatnych i og6lnodostqpnych baz danych, w szczeg6lnosci rejestr6w
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia L7 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiot6w realizujEcych zadania
publiczne (Dz. U. z 2OL4 |., poz. L!14 oraz z 2015 r., poz. 352).

8.12. W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepno(ci oiwiadczei lub dokument6w, w formie elektronicznej pod
okreslonymi adresami internetowymi 0g6lnodostqpnych i bezplatnych baz danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z
tych baz danych wskazane przez WykonawcQ oswiadczenia lub dokumenty. W razie takiej potrzeby, ZamawiajAcy iqda
od wykonawcy przedstawienia ttumaczenia na .iqzyk polski wskazanych przez niego, a pobranych samodzielnie
dokument6w.

8.13. W przypadku wskazania przez Wykonawcq oiwiadczeri lub dokument6w, kt6re znajdujq siq

w

posiadaniu
zamawiaiQcego, w szczeg6lno6ci oiwiadczei lub dokument6w przechowywanych przez Zamawiajqcego zgodnie z art.97
ust. L ustawy Pzp, ZamawiajQcy w celu potwierdzenia okolicznosci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. pkt 1) i3) ustawv
Pzp, korzysta z posiadanych oswiadczef lub dokument6w, o ile sQ one aktualne.

l

8.14. Jeielijest to niezbQdne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postQpowania, zamawiajqcy moie na kardym etapie
postqpowania wezwae Wykonawc6w do zloienia wszystkich lub niek6rych oSwiadcze6 lub dokument6w
potwierdzajqcych, ie nie podlegajE wykluczeniu lub spelniajE warunki udzialu w postepowaniu, a jeieli zachodza
uzasadnione podstawy do uznania, ie ztoione uprzednio oiwiadczenia lub dokumenty nie sA jui aktualne, do zfoienia
aktualnych oswiadczef lub dokument6w.

8.15. Jeieli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu zam6wienia bqdzie nastepowad w trakcie jego
realizacii, Wykonawca na 2Edanie Zamawiaiqcego przedstawi oiwiadczenie, o kt6rym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp
lub oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajqce brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeieli

zamawiajEcy stwierdzi, ie wobec danego podwykonawcy bqdq zachodzi6 podstawy wykluczenia, wykonawca bQdzie
zobowiqzany zastapii tego podwykonawcQ lub zrezygnowai z powierzenia wykonania czesci przedmiotu zam6wienia
podwykonawcy.
8.16. Jeieli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy bqdzie dotyczyi podmiotu, na kt6rego zasoby wykonawca powofywal siq,
na zasadach okreslonych w arl.22a ust. L ustawy Pzp, w celu wykazania spefniania warunkdw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca bqdzie zobowiqzany wykazaC zamawiajqcemu, ie proponowany inny podwykonawca samodzielnie spefnia
je w stopnlu nie mniejszym ni2 podwykonawca, na kt6rego zasoby Wykonawca powotywal siq w trakcie postqpowania.

8'17. Powierzenie wykonania czqsci przedmiotu zamdwienia podwykonawcom nie bedzie zwalniad Wykonawcy
8.18.
8.19.

z

odpowiedzialno6ci za nale2yte wvkonanie zam6wienia.
Wykonawca bgdzie odpowiadai za dzialania i zaniechania podwykonawc6w lub dalszych podwykonawc6w jak za swoje
wtasne. Wykonawca bqdzie ponosii wobec zamawiajqcego pelnq odpowiedzialno(i za zakres zam6wienia wykonany
przy pomocy podwykonawc6w lub dalszych podwykonawc6w.
Na kaide iQdanie Zamawiajqcego, Wykonawca bgdzie zobowiezany udzielii na pi6mie wszelkich informacji dotyczEcych
podwykonawc6w i dalszych podwykonawc6w.
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9.1. PostQpowanie prowadzone jest w jezyku polskim.
9.2. W postqpowaniu komunikacja miqdzy ZamawiajAcym a Wykonawcami odbywa siq osobiicie, za po(rednictwem
9.3.
9.4.
9.5.

poslaica lub przy uiyciu 6rodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
uslug droga elektronicznq (Dz. U. z 2073 r., poz. L422, z 2075 r., poz. 1844, z 2076 t., poz. 1,47 i 615).
Wykonawca sktada oferte pod rygorem niewainosci w formie pisemnej.
W korespondencji kierowanej do Zamawiajqcego Wykonawca powinien posfugiwai siq oznaczeniem sprawy okreslonym
w SIWZ.
WszelkQ korespondencjq do Zamawiajqcego zwiEzanq z postqpowaniem naleiy kierowai na adres:
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAT W KRAKOWIE

9.6.
9.7.
9.8.
9.10.

ul' Piotra Borowego L4,30-215 Krak6w (Sekcla zam6wieri Publicznych), e-mail: aneta.kiepiel-smoluch@imgw,pl
ZamawiajEcy iEda niezwlocznego potwierdzenia przez Wykonawcq (w postaci kr6tkiej informacji zwrotnej) faktu
potwierdzenia otrzymania wszelkich informacji przekazanych przy u2yciu irodk6w komunikacji elektronicznej, o kt6rych
mowa w ust.9.2., a na 2Edanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego takich informacji.
W przypadku, gdy jakiekolwiek informacje przekazane przez Wykonawcq sE nieczytelne ZamawlajQcy moze zwr6cie sie o
ich ponowne orzekazanie.
OsobQ uprawnionE ze strony ZamawiajEcego do porozumiewania siq z Wykonawcamijest: Pani Aneta Kiepiel - Smoluch,
e-mail: a n eta. kiepiel-sm olu ch @ imqw. ol .
Procedura wyjaSniania StWZ:

1) Wykonawca mo2e zwr6cii siq do ZamawiajQcego o wyjaSnienie tresci 5lWZ. ZamawiajEcy udzieli wyja(nied
niezwtocznie, jednak nie p6iniej ni2 na 2 dni przed uptywem terminu skladania ofert pod warunkiem, 2e wniosek o
wyjainienie treici S|WZ wptynEt do Zamawlajqcego nie p6iniej ni2 do koica dnia, w kt6rym uplywa potowa

9.11.

9.12.

9.13

wyznaczonego terminu sktadania oferU
2)je2eli wniosek o wyja<nienie treici SIWZ wptynql po uplywie terminu skladania wniosku, o kt6rym mowa w pkt 1), lub
dotyczy udzielonych wyja6nie6, Zamawiajqcy mo2e udzielii wyjainied lub pozostawi6 wniosek bez rozpoznanra;
3) przedtu:enie terminu skladana ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o kt6rym mowa w pkt 1);
4) w przypadku rozbie2noici pomiqdzy treSciq SIWZ, a tresciq udzielonych wyjasniei, jako obowiqzujacE nale2y przyjEi
tre6a pisma zawierajEcego p6iniejsze o(wiadczenie Zamawiajqcego.
Wykonawca ma obowiazek porozumiewai siq z ZamawiajEcym wylqcznie w spos6b okreilony w ust.9.L. Nie dopuszcza
siq jakichkolwiek innych sposob6w komunikacji miQdzy Zamawiajqcym a Wykonawcami. Oznacza to, 2e Zamawiajqcy nie
bqdzie udzielaf 2adnych wyja3nieri lub innych informacji w odpowiedzi na pytania dotyczAce treSci SIWZ kierowane przez
Wykonawc6w w spos6b inny ni2 przewidziano to w ust.9.2. {np. telefonicznie).
ZamawiajEcy nie przewiduje zebrania Wykonawc6w.
W uzasadnionych przypadkach ZamawiajEcy moze przed uptywem terminu skladania ofert zmienit treSi SIWZ.

9.14. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiqzane ze sporzEdzeniem oraz zlo2eniem oferty, Zamawiajqcy nie przewiduje
zwrotu kosztow udzialu w postQpowaniu.

'l'0. l'
10.L.
11.

wvrvrrG'iqNn Dowcz4cE

wADtuM "

ZamawiajEcy nie wymaga wniesienia wadium.

...,:TER!U|N

ZWTAZANTAOFERTA

.,

,.

.,.,,

, .t.,,' -,..i.

ir:

,a

11.1. Wykonawca jest zwiqzany ofertq do uplywu terminu 30 dni, przy czym bieg terminu zwiazania oferte rozpoczyna

sie

wraz z uptvwem terminu skladania ofert.

11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek ZamawiajQcego mo2e przedluiyd termin zwiazania ofertE, z tym,

2e

zamawiajQcy mo2e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiQzania ofertq zwr6cii sie do Wykonawcdw
o wyraienie zgody na przedtu2enie tego terminu o oznaczony okres, nie dfuiszy nii 60 dni.

11.3.

o ile wadium

bylo wymagane, przedluzenie terminu zwiEzania ofertE jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedlu2eniem okresu wa2noSci wadium albo, jeieli nie jest to moiliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedfuiony
okres zwiAzania oferta. Je2eli przedlu2enie terminu zwiEzania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiQzek wniesienia nowego wadium lub jego przedluienia dotyczy jedynie Wykonawcy, kt6rego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.
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12.1. Kaidy Wykonawca moie zloiyi tylko jednq ofertq najedno lub wiecej zadad.
72.2. ofertq sktada siq pod rygorem niewa2noici w formie pisemnej. zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert w postaci
elektronicznej.

12.3. Treie zlozonej oferty musi odpowiadae tresci slWZ. Oferta musi obejmowai caly zakres zam6wienia okre6lonv w SlWz.
L2.4. Postepowanie prowadzi siq w jqzyku polskim i za mawiajAcy n ie wyraia zgody na zloienie oswiadczed, oferty oraz innych
dokument6w w jednym

jqzyk6w powszechnie u2ywanych w handlu miedzynarodowym.
12.5. Dokumenty sporzqdzone w jqzyku obcym sq sktadane wraz z tlumaczeniem na jqzyk polski.
12.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiEzane z przygotowaniem iztoieniem oferty oraz uczestnictwem w postepowaniu
o udzielenie zam6wienia publicznego. zamawiajEcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udziatu w postqpowaniu.
12.7. Wz6r formularza stanowi zalqcznik nr 1.
12.8. Ofertq podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnqtrz izaciqgania zobowiqzaf w
wysoko6ci odpowiadajecej cenie oferty.
12.9 Je2eli Wykonawcq reprezentuje pelnomocnik, wraz z ofertE sktada siq pelnomocnictwo w oryginale lub kopii
poSwiadczonej przez notariusza.
12.10. Zamawiajqcy nie dopuszcza m02liwo6ci skladania ofert wariantowych.
12.11. oferte naleiy sporzqdzii w spos6b staranny, czytelny i trwaly. Stwierdzone przez Wykonawcq w ofercie bledy iomylki w
zaplsach - przed jej zlozeniem- poprawia siq przez skreSlenie dotychczasowej tresci i wpisanie nowej, z zachowaniem
czytelnosci blqdnego zapisu oraz parafowania poprawki przez osobq podpisu.iEcA oferte.
L2.12. Ofertq naleiy przygotowac tak, by z zawartoiciq oferty nie moina byto zapoznai siq przed uplywem terminu otwarcia
ofert.
1.2.13. Zaleca siq, aby Wykonawca zbroszurowal ofertQ oraz ponumerowal kolejno jej strony.
12.14. Wykonawca skfada oferte w zamkniqtej kopercie lub innym opakowaniu w spos6b zapewniajqcy nieujawnienie trejci
oferty do chwilijej otwarcia. Zamkniqta koperta lub inne opakowanie musi zawierai oznaczenie:
z

-

Instytut Meteorologil i Gospodarki Wodnej
- Pafstwowy Instytut Badawczy

odd2lalw Krakowie

oFERTA

r.rl. Piotra Borowego 14,30-215 Krak6w
sekcja zam6wied Publacznvch

w przetatgu nieograniczonym na wykonenie zadania pn.:

,,Sukcesywna dostawa olelu opalowego dla Oddzialu Instytutu Meteorologii iGospodarki
Wodnej - Paistwowego Instytutu Badawczego w Krakowie,,
N u me r poste powo n ia : ZP/4/20 17/OKk

12.15. ZamawiajEcy informuje, i2 zgodnie z art. 8 w zwiqzku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty skladane w postepowaniu
o zam6wienie publiczne sq jawne i podlegajE udostqpnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjqtkiem informacji stanowiqcych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwletnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.
z 2003 r. Nr L53, poz.1503 z p6in. zm.), jesli Wykonawca nie p6iniej ni2 w terminie skladania ofert zastrzegl, ie nie
mogq one byi udostepniane i jed noczednie wykazal, ii zastrze2one informacje stanowiq tajem nice przedsiqbiorstwa.
12 16. Nie ujawnia sie informacji stanowiqcych tajemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu przepis6w ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2OO3 r., poz. 1503 z poin. zm.), jeZeli Wykonawca, nie p6iniej nii w terminie skladania
ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w postqpowaniu zast(zegl, 2e nie mogE byi one udostqpnione oraz

ii zastrzeione informac.,e stanowiA tajemnicq przedsiqbiorstwa. W takim przypadku Wykonawca oznacza
informacje stanowiqce tajemnicq przedsiqbiorstwa klauzulq ,,tajemnica przedsiqbiorstwa - nie udostqpniai" w

wykazat,

oddzielnej wewnqtrznej kopercie lub spiqte (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych element6w oferty.
12 L7. Wykonawca nie moie zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a tak2e informacji dotyczqcych ceny, terminu wykonania
zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platno(ci zawartych w jego ofercie.
12.18. Zamawiajacy informuje, 2e w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy pzp,
a zlozone przez niego

wyjainienia i/lub dowody stanowie bedq tajemnice przedsiqbiorstwa w rozumieniu ustawy
ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bqdzie przyslugiwalo prawo zastrzeienia ich jako tajemnica
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przedsiebiorstwa.

Przedmiotowe zastrzeienie zamawiajqcy uzna za skuteczne wylqcznie w sytuacji, kiedy
Wykonawca
oprocz samego 2astrzeienia jednoczeSnie wykaie, i2 dane informacje stanowiq
tajemnice przedsiQbiorstwa.

L2'l9 wykonawca moie przed uplywem terminu skladania ofert, zmienii lub wycofai oferte pr;ed uptywem
terminu

skfadania ofert, informujqc o tym zamawiajEcego.
12 20. w przypadku wycofania oferty, wykonawca sktada pisemne o6wiadczenie,
ie wycofuje ofertq.
12 2l lnformacje o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty naleiy zloiyi wg
takich samych zasad lak oferta tj. w kopercie
oraz dodatkowo oznaczye ,,ZMIANA oFERTY" lub ,,WYcoFANtE oFERTy" i zawierai pelnE
nazwq i adres Wykonawcy.
1'2'22' lnlormacia o wycofaniu powinna nastEpii poprzez zto2enie pisemnego
oiwiadczenia i wg takich samych zasad jak oferta
oraz powinna byi podpisana przez osobq {osoby) upowa2nione w dokumentach rejestracyjnych
posiadajEcE

pelnomocnictwo do dokonywania okreSlonych czynnoSci prawnych.

w

firmy lub
tym przypadku p"lnoroaniat*o wykonawca

zobowiazany jest dotaczyi do informacji o wycofaniu oferty w oryginale lub kopii poiwiadczonej
przez noralusza.

l2 23 zamawlajEcy nie ponosi odpowiedzialnoici za zdarzenia wynikajQce z nienaleiytego
oznakowania koperty/opakowania
lub braku kt6rejkolwiek z wymaganych informacji.

-13. -

L3'l
13'2

MIEISCE I TERMIN SKTADANIA I OTWARCIA OFERT

oferty nale2y skladai w siedzibie zamawiajEcego, Instytucie Meteorologii iGospodarki wodnej panstwowym
Instytucie
Badawczym Oddzial w Krakowie, ul. Piotra Borowego 14, 3o-2L5 Krak6w, pok. sekretariat,
od poniedzialku do piqtku,
nie p6iniej ni: do dnia 15 wrze$nia 2017 r. r. do godzinv 10:OO
zamawiaiQcy otworzy oferty w dniu 15 wrzeinia 2ol7 r. o podrinie 10:15 w budynku
Oddzialu IMGW-P|B w Krakowie,

ul, Piotra Borowego 74,30,2!5 Krak6w, parter, pok. 1.
13.3. Otwarcie ofert jest jawne.
13 4 Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajqcy podaje kwotq, jakE
zamierza przeznaczya na sfinansowanie
zam6wienia.

13

5

13'6

14.

Podczas otwarcia ofert podane zostanq nazwy (firmy) oraz adresy wykonawc6w,
a takie informac1e dotyczqce ceny,
terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji iwarunkow platnoSci zawartych w
ofertach.
Niezwlocznie po uplywie terminu otwarcia ofert zamawiajqcy zamiesci na
stronie internetowei informacje dotyczEce:
1) kwoty, jakE zamierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienta,
2) nazw(firm) oraz adres6w Wykonawc6w, kt6rzy zto2yli oferty w termrnie,
3) ceny, terminu wykonania zam6wienia, warunk6w ptatnoici zawartvch w ofertach,

OPIS SPOSOBU OBLteZANtA

CENY. ..'::. ..,... , ,:,.

.

14.1.. Wykonawca poda w ofercie cenq lEcznQ netto i brutto za realizacjq przedmiotu zam6wienia.

L4'2

L4

3'

14'4'
14
14

5
6

,*.

.

ii.

&',1

cena jednostkowe zawierajq wszelkie koszty jakie wykonawca ponosi w celu naleiytej
realizacji przedmiotu umowy,
zgodnie z obowiEzujqcymi przepisami a takie wymaganiami zamawiajQcego
okreslonymiw Slwz izafEcznikach do slwz,
jak r6wnie2 czynnosci w niej nie ujqte, a kt6rych wykonanie jest
niezbqdne do prawidfowej realizacji zam6wienia, w tym
w szczeg6lnosci: oplaty, akcyza, koszty wynagrodzed os6b zaanga2owanych do wykonania niniejszego
zamowienia,
koszty wyposaienia pracownik6w, koszty opakowania, ubezpaeczenia i dostawy lokalizacle
wsKazane przez
zamawiajEcego, podatek vAT, ewentualny zysk Wykonawcy i inne naleznosci ptatne przez
wykonawcQ oraz wszelkie
elementy ryzyka zwiqzane z realizacjq przedmiotowego zamdwienra.
cena moze byi tylko jedna za oferowany przedmiot zam6wienia, nie dopuszcza siq wariantowojci
cen. wszelkie upusty,
rabaty powinny byi od razu ujete w obliczone.i cenie, tak by wyliczona cena byla
cenq ostatecznq, bez koniecznojci
dokonywania przez zamawiajqcego jakichkorwiek przericze6, itp. dziara6 w ceru jej
okrejrenja.
cena oferty musi by6 wyra2ona w zfotych polskich (PLN) i okreSlona z dokladnosciq
do dw6ch miejsc po przecrnku.
cena oferty, obliczona zgodnie z dyspozycjq pkt 14.1- 14.3, bqdzie podstawq
wyboru najkorzystniejszej oferty.
Jeieli zloiono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania obowiQzku podatkowego
zamawiajqcego zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i uslug w zakresie dotyczqcym
wewnqtrzwsp6lnotowego nabycia towar6w,
zamawiajEcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towar6w i uslug, kt6ry miafby

obowiqzek wplacii zgodnie z obowiAzujEcymi przepisami.
Rozliczenia miqdzy Zamawiajqcym a WykonawcE bqdq dokonywane
w zlotych polskich (pLN).
14.8. Cena ofertowa bqdzie stanowii wynagrodzenia ryczaltowe iostateczne Wykonawcy.

14.7.

ls.

KRyruRtA.gcli{y€?inf:rjiAnzrcnzruaczsrrlE..,.

1.5.1. Ocenie podlegajE tylko oferty niepodlegajEce odrzuceniu.

'.
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15.2.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy bqdzie sie kierowal nastepujQqmi

l.
2.

Cena

-

kryteriamiiich znaczeniem:

95 %,

Termin dostawy

-

5 %.

Punkty przyznawane za podane w pkt L kryteria bqdq liczone dla poszczeg6lnych czqici wedtug nastQpujqcych wzor6w:

Kryterium 1- Cena
Waga kryterium - 95 %
Max. ilose punkt6w jakie moie otrzymai oferta za kryterium

-

95 pkt

Cmin
C=

----------- * 100 pkt * 95 %
LT

- liczba punkt6w przyznanych badanej ofercie w ramach kryterium cena
Cmin - cena ofert najta6szej
Cr - cena oferty rozpatrywanej
C

oferty

w

poszczeg6lnych czesciach

bqdq oceniane

w

odniesieniu

do

przedstawionych przez Wykonawc6w w zakresie kryterium ceny lEcznej brutto.
Maksymalna ilosi punkt6w - 95 pkt.

Oferta wypelniaj4ca

w

punkt6w.

najkorzystniejszych warunk6w

najwyiszym stopniu wymagania okreSlonego kryterium, otrzyma maksymalnq

iloJe

Pozostatym Wykonawcom, spelniajqcym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punkt6w.

Kryterium 2 - Termin dostawy

Wagakryterium-5%
Max. il056 punkt6w jakie moie otrzymai oferta za kryterium

-

5 pkt

T min
T=

------

* 100 pkt *

tr
T min - najkr6tszy
Tr - czas realizacji

5%

czas realizacji zam6wienia
zam6wienia oferty rozpatrywane.i

Maksymalny czas realizacji zam6wienia od otrzymania zam6wienia wynosi 4g godzin.

w odniesieniu do najkorzystniejszych warunk6w przedstawionych przez Wykonawc6w
w zakresie kryterium termin realizacji zam6wienia w zakresie poszczeg6lnych czqdci.
Maksymalna iloSi punkt6w - 5 pkt.
oferta wypelniajEca w najwyiszym stopniu wymagania okreilonego kryterium, otrzyma maksymalnQ iloSC punkt6w.
Pozostalym wykonawcom, spefniajEcym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejszQ liczba punkt6w.
wykonawca oferujqcy termin dostawy r6wny wymaganemu przez zamawiajAcego, otrzyma O pkt w ramach kryterium
Oferty bedq oceniane

termin realizacji.
W przypadku wyznaczenia przez Wykonawcq terminu dostawy dtuiszego
Zamawiajqcy ofertq odrzuci.

nii

wymagany przez zamawiajqcego,

oferta, kt6ra otrzyma najwiqkszE, lqczna ilosd punkt6w w poszczeg6lnych czqsciach uznana zostanie za
najkorzystniejszq' ocena og6lna poszczeg6lnych ofert w danej czqici dokonywana bedzie w
oparciu o poniiszq
formulq:

P =C+T
P
C

-

oznacza lEcznE ocenA jako sumq punkt6w w poszczeg6lnych kryteriach

liczba punkt6w uzyskanych w krvterium cena
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T

L5

4.

-

liczba punktdw uzyskanych w kryterium termin realizactr

Oferta najkorzystniejszq bqdzie oferta, niepodlegajqca odrzuceniu i ktdra uzyskala najwiqksz4 ilosi punkt6w.

15.5. Punktacja przyznawana ofertom

w

poszczeg6lnych kryteriach bqdzie liczona

przecinku. Najwy2sza liczba punktdw wyznaczy najkorzystniejsza oferte.

z

doktadnosciE

do dw6ch miejsc

po

15.6. Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta bqdzie odpowiadai wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SlWz i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru.

75.7. Jezeli nie bqdzie mo2na dokonai wyboru oferty na.jkorzystniejszej ze wzglqdu nato, iedwielubwiqcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i pozostalych kryteri6w oceny ofert, zamawiajQcy spo616d tych ofert dokona wyboru oferty z niiszE
cenE, a je2eli zostaly zlo2one oferty o takiej samej cenie, Zamawiajqcy wzywa Wykonawc6w, ktdrzy zlotyli te oferty, do
lo2enia w terminie okreslonym przez Zamawiajqcego ofert dodatkowych.
15.8. W toku badania ioceny ofert Zamawiajqcy moze 2qdai od wykonawc6w wyjadnied dotyczEcych treici zfoionych ofert.
Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiqdzy zamawiajQcym a WykonawcE negocjacji dotyczqcych zlozonej oferty wraz z

zastrze2eniem art.87 ust.2 ustawy pzp.
15.9. ZamawiajEcy zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp poprawia w ofercte:
1) oczywiste omylki pisarskiej

2) oczywiste omYlki rachunkowe, w uwzglqdnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omylki polegajEce na niezgodnolci oferty z SIWZ, niepowodujqce istotnych zmian w tre6ci oferty
- niezwfocznie powiadamia.iqc o ty, Wykonawcq, kt6rego oferta zostala poprawiona.

15.10. Przez omylkq rachunkowq naleiy rozumiei kazdy wadliwy wynik dziatania matematycznego (rachunkowego) przy
zalo2eniu, 2e skfadniki dzialania sE prawidlowe.
15.11. ZamawiajQcy odrzuci ofertq, jeSli nastqpiE okolicznosci wskazane w art.89 pkt 1 ustawy pzp.
1'5.L2. ZamawiajEcy uniewaini postqpowanie, je6li zaistniejq przeslanki okre6lone w art.93 ust. l ustawy pzp.

16i..

tliFoRMAc,E o FoRMAtNosctAiH ,AKIE powiNNy ioSfAc DopElNtoiifpO{^,i6itRzgoFEhry w cEtuzAWARctA
UMOWY W SPRAWIE 4AM6WIENIA PUBTLqZNEGO

L6.1

L6

2.

wykonawcy, kt6rego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszE, zamawiajEcy wskaie termin miejsce podpisania
umowy oraz inne, ewentualne, niezbedne do podpisania umowy formalnodci. Niedokonanie przez Wykonawcq
powotanych formalnoici w wyznaczonym przez Zamawiajqcego terminie, zamawiajqcy mo2e uznai za uchylenie
siq
przez Wykonawcq od zawarcia umowy.

Umowa w sprawie zamowienia publicznego moie zostai podpisana ze strony Wykonawcy wytEcznie przez osobe
uprawnionA do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem re.jestrowym lub osobq we wladciwy spos6b
umocowanQ do dokonania tej czynno6ci. W przypadku, gdy umowe ze strony Wykonawcy ma podpisac pelnomocnik,
zamawiajEcemu nale2y przekazai oryginal petnomocnictwa lub jego kopiq poswiadczonE przez notariusza lub osobq/y
wystawiajQca/e pelnomocnictwo.

z

tregci pelnomocnictwa powinno

petnomocnika do podpisania umowy.

w

spos6b wyrainy wynikai umocowanie

16.3. wykonawcy wspolnie ubiegajEcy siq o udzielenie zam6wienia, w przypadku gdy zloiona przez nich oferta zostanie
uznana za najkorzYstniejsza, bqdE zobowiEzani, na 2qdanie Zamawiajqcego, do przedto2enia mu, oryginalu Iub kopii

poSwiadczonej za zgodnoii z oryginalem przez Wykonawc6w, umowy regulujqcej ich wspdtpracq.
Jeteli wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana uchyla siq od zawarcia umowy w sprawje zam6wienia publicznego
lub, o ile jest ono wymagane przez zamawiajqcego, nie wnosi zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy,
zamawiajQcy mo2e wybrai ofertq najkorzystniejszQ spoir6d pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania ioceny, chyba,2e zachodzq przestanki, o ktorych mowa w art.93 ust. l ustawy pzp.
L6.5. ZamawiajEcy powiadomi wybranego Wykonawcq o miejscu iterminie podpisania umowy.

L6.4

17. ..4ABEZPIEC#NIE NAIEZYTEGO WYKQIIANIA UMOWY,

.:...

':

r**,

Zamawiajqcy nie wymaga zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy.

1&
?i

lsToTuE DrA 5TRON POSTANqW|EN|A, KToRE ZOSTAM Wpl
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBIICZNEGO, OG6INE WARUNKI UIV

wyMAiA oD wyKoNAwcy, ABy

ZAWART z

NIM uMowE w
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18.1.

Umowa w sprawie zam6wienia publicznego, jakq Zmawiajqcy zawrze z Wykonawca, zostanie sporzEdzona na podstawie
Wzoru umowy.
18.2. Zamawiajqcy przewiduje mo2liwo5i dokonania w okre5lonych okolicznoiciach zmian postanowied umowy zawartej z
WykonawcE.

1.8.3. Wszelkie zmiany treSci umowy bqdE wymagai pod rygorem niewaZnodci zachowania formy pisemnej.
1.8.4. Przewidziana w ust. 18.2. moiliwoii dokonania zmian postanowiei zawartej umowy obejmuje

w

szczeg6lnosci

nastQpujEce sytuacje:

1) zmiany w obowiqzujqcych przepisach prawa lub wejscie w 2ycie nowych przepis6w prawa w zakresie przedmiotu
umowy;
2) zmiany w innych, powiqzanych z przedmiotem Umowy przedsiqwziqciach realizowanych lub przewidzianvch do
realizacji przez zamawiajqcego, ktorych to zmian nie mo2na byto przewidziei w chwili zawarcia umowy, wpfywajqce na
zakres, spos6b lub terminy realizacji przedmiotu Umowy;
3) zmiany w organizacjiZamawiajEcego, wplywajqce na zakres, spos6b lub terminy realizacji przedmiotu Umowy;
4) zmiany podej(cia do realizacji wymagari opisanych w SIWZ, je2eli taka zmiana wynika z nieprzewidzianych i
niezaleznych od zamawiajEcego lub Wykonawcy okolicznosci, kt6re wystqpity w trakcie realizacji przedmiotu umowy
oraz zmiany te nie powodujE ograniczenia korzySci ZamawiajAcego;
5) zaistnienie lnnej okolicznoici prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkujqcej niemoiliwoiciq wykonania lub
naleiytego wykonania przedmiotu umowyj
6) wystqpienie okoliczno6ci sily wyiszej, o kt6rej mowa we wzorze umowy;
7) wystQpienie okoliczno5ci, kt6rych Zamawia.iqcy dziatajqc z nalezytA starannoiciq nie m6gt przewidziei, przy czym
wartoii zmiany nie moze przekroczya 50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o kt6rym mowa we wzorze umowy;
8) zastEpienie Wykonawcy nowym Wykonawcq, w szczeg6lno5ci w wyniku polqczenia, podzialu, przeksztatcenia,
upadlo(ci, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiQbiorstwa, o ile nowy Wykonawca bqdzie spelniat
warunki udziatu w postqpowaniu, nie bqda zachodzii wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociqgnie to za soba
innych istotnvch zmian umowy;
9)je2eli zmiany, niezaleZnie od ich warto(ci, nie sq istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy pzp;
L0) ie2eli lqczna warto:ii zmian umowy jest mniejsza od 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o kt6rym mowa we
wzorze umowyj
18.5. Kaida ze stron umowy bqdzie mogta wystQpid z propozycjq dokonania zmian postanowied zawartej umowy. propozycja
ta bqdzie musiata wskazywai na okolicznosci uzasadniajqce wprowadzenie zmian, a o ile to wlaSciwe, zawierai takie
dowody na potwierdzenie rzeczywistego istnienia tych okolicznoSci.
18.7. zmiany postanowiei zawartej umowy nie mogq doprowadzi6 do naruszenia art. 144 ust. 1 ustawy pzp.
POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH W
'zAMoWrENrA
pRA
szczEG6r.owE REGUTACJE zAWtERA DztAr vt

-

usTAWy

L9.1. Srodki ochrony prawnej przyslugujq Wykonawcy, a takie innemu podmiotowi, jeieli ma lub mial interes w
19

2.

uzyskaniu

zamdwienia oraz ponidsl lub mo2e ponie6i szkodQ w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego przepis6w ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu oraz slWZ przyslugujq r6wniei organizacJom wprsanym na
listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5) ustawy pzp.

od niezgodnej z przepisami ustawy czynno<ci zamawiajqcego podjetej w
postqpowaniu lub zaniechania czynnosci, do kt6rej ZamawiajEcy jest zobowiEzany na podstawie ustawy.
19.4. Odwotanie przystuguje wytEcznie wobec czynnoSci:
1)wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zam6wienia z wolnej rqki lub zapytania o cenq,
2) okre6lenia warunk6w udziatu w postqpowaniu.
3) wykluczenia odwolujqcego z postepowania,
4) odrzucenia oferty odwolujqcego,
5) opisu przedmiotu zam6wienia,
6) wyboru oferty najkorzystniejszej.
19 5. Odwolanie powinno wskazywai czynnodi lub zaniechanie czynno(ci ZamawiajEcego, kt6rej zarzuca siq niezgodnoSi z
przepisami ustawy, zawierai zwiqzfe przedstawienie zarzutdw, okreSlai 2qdanie oraz wskazywai okolicznojci faktyczne i
prawne uzasadniajEce wniesienie odwolania.
19.6 Odwotanie wnosi siq do Prezesa Krajowej lzby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnorqcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
19.3. Odwotanie przysluguje wylqcznie
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19.7. odwolujQcy przesyfa kopiq zamawiajqcemu przed uplywem terminu do wniesienia odwofania w taki spos6b, by mdgf on
zapoznai siq z jego tre6ciq przed uplywem tego terminu. Domniemywa siq, ii zamawiajacy m6gl zapoznad sie z tresciQ
odwolania przed uplywem terminu do iego wniesienia, jeieli przeslanie jego kopii nastqpifo przed uplywem terminu do
19

8.

jego wniesienia przy u2yciu Srodk6w komunikacii elektronicznej.
Odwofanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynnosci Zamawiajqcego stanowiEcego podstawe
jego wniesienia - jeieli zostaly przeslane w spos6b okre6lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie
10 dni -jeieli zostafy przeslane w inny spos6b.

19.9. Odwolanie wobec tresci ogloszenia o zam6wieniu,

a takle wobec postanowiei SlWz, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zam6wief Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

nii okreslone w ust. 1.9.8. i L9.9. wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w kt6rym
powziqto lub przy zachowaniu naleiytej starannoSci m02na bylo powziqC wiadomo(i o okolicznosciach stanowiqcych
podstawQ jego wniesienia.

1.9.10. Odwolanie wobec czynnoici innych

19.1.1. Odwolanie podlega rozpoznaniu, jeieli nie zawiera brak6w formalnych oraz uiszczono wpis.
19.12. Wpis uiszcza siq najp6iniej do dnia uplywu terminu do wniesienia odwolania, a dow6d jego uiszczenia dolecza sie do

odwolania.
19.13. Wykonawca moie w terminie przewidzianym do wniesienia odwofania poinformowae ZamawiajQcego o nlezgodnej z

przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnoSci, do kt6rej jest on zobowiazany na
podstawie ustawy, na kt6re nie przystuguje odwotanie na podstawie ust. 19.4.
19 14. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajqcy powtarza czynnosi albo dokonuie czynnosci
zaniechanej, informujqc o tym Wykonawc6w w spos6b przewidziany w ustawie pzp dla tej czynno6ci.
19.15. Na czynnosci, o kt6rych mowa w ust. 19.14. nie przysluguie odwolanie, z zastrzeieniem ust. 19.4.
19.1.6. Jrodki ochrony prawnej zostaly uregulowane w ustawie - w oziale Vl pt.: ,,Srodki ochrony prawnej" (art. 179-198g
ustawy Pzp).

Zallcznik nr

I

Formularz ofertowy

Zalqcznik nr 2

OSwiadczenie o spetnianiu warunk6w udziafu w postepowaniu

Zalqenik nr 3

Ogwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postqpowania

Zalqcznik nr 4

Wz6r umowy

ZalQcznik nr 5

Zobowiqzanie do udostqpnienia zasob6w, wiedzy i dogwiadczenia

zafecznik nr 6

Odwiadczenie o przynaleino6ci lub braku przynaleznogci do grupy kapitalowej
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Zotqcznik M

l

do S|WZ

FORMUTARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcyl:

Adres:

adres e-mail: ...........

Figurujemy w

,.,..,.......... nr tel.:

odpowiednim publicznie dostepnym,

bezpfatnym

rejestrze

handlowym:

(nazwa za'wiadczenio, numer rejestrocyjny, odres internetow jeieli zaiwiodczenie jest dostqpne w formie elektronicznej)
Czy wykonawca

jest: mikroprzedsiQbiorstwem, malym czy Srednim przedsiebiorstwem?

INSTYTUT METEOROLOGII i GOSPODARKI WODNE'

Pahstwowy Instytut Badawczy
Oddzial W Krakowie
ul. Piotra Borowego 14
30-215 Krak6w
OFERTA

OdpowiadajQc na ogtoszenie o postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie pn.,,Sukcesywna dostawa oleju
opalowego dla Oddziafu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnei Paistwowego Instytutu Badawczego w Krakowie",
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, skladamy niniejszq ofertq i oferujemy wykonanie przedmiotu niniejszego

-

zam6wienia:

Zadanie

I

Cena za 1000 litr6w:

Brutto ..................... PLN

(stownie:..........

...................)

Podatek VAT...........
........................)
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rEcznE cenq:

Brutto ..................-.. PLN (slownie:

Netto ............. PLN

(slownie:..........

...................)

Termin dostawy........ godzin od przyjqcia zam6wienia do realizacji.

Zadanie 3
Cena za 1000 litr6w:

...... ................)

Termin dostawy........ godzin od przyjqcia zam6wienia do realizacji.

Zadanie 4
Cena za 1.000 litr6w:

Brutto ..................... pLN

(slownie:............

Brutto..................... PLN (slownie:...

...-...........,

................. ...)

Podatek VAT...........%,................ pLN

Netto ............. Pl-N (sfownie:
Termin dostawy........ godzin od przyjecia zamdwienia do realizacji.

Zadanie 5
Cena za L000 litr6w:
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..................)

.................)

Termin dostawy........ godzin od przyjqcia zam6wienia do realizacji.

Zadanie 6
Cena za 1000 litr6w oleju opalowego:

Brutto .....................

PLN (slownie:..........

Podatek VAT ...........% ..-----..--...-.. PLN (slownie:.....---.--....-..

Netto ............. PLN

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

(slownie:..........

...................)

Termin dostawy........ godzin od przyjqcia zam6wienia do realizacii.

1.

2.
3.

Zam6wienie zobowiQzujemy sie zrealizowai w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2018 roku lub do
wyczerpania kwoty, kt6ra zostanie zapisana w umowie o ninieisze zam6wienie.
Przyjmujemy warunki platnoici opisane w lstotnych postanowieniach umowy,
Informujemy, ie wyb6r oferty nie bqdzie/bqdzie'zprowadzii do powstania u Zamawiajacego obowiqzku podatkowego w
odniesieniu do nastQpujEcych towar6w lub ustug:
(wymienii nazwa/rodzoj toworu, kt'rych dostowo lub Swiddczenie bQdzie prowddzi: do jego powstonio)

Wartose towar6w

lub uslug powodujqca powstanie

obowiAzku podatkowego

po stronie ZamawiajEcego

wynosi:

... zf netto.
OSWIADCZENIA:

6.
7.

O6wiadczamy, 2e cena oferty zawiera wszystkie elementy cenotw6rcze, wynikajqce z zakresu i sposobu realizacji
przedmiotu zam6wienia okreslonych w SIWZ.
Oswiadczamy, ie zapoznalismy siQ z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrze2e6, a takie, 2e zdobylismy informacje konieczne do
przygotowania oferty.

8. Jestesmy zwiEzanioferta przez okres 30 dni od upiywu terminu skfadania ofert.
9. Oswiadczamy, 2e zalqczone do SWIZ ,,lstotne postanowienia umowy" (Zalacznik nr 4 do SIWZ) zostafy przez nas
zaakceptowane bez zastrze2ed i w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiEzujemy sie do zawarcia
umowy na podanych w niej warunkach.
l0.Przedmiot umowy zobowiEzujemy siq wykonai zgodnie

z

warunkami i wymaganiami ustalonymi w SIWZ.
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1l..Ogwiadczamy, 2e tajemnicq przedsiebiorstwa

informacje zawarte

w ofercie na

w rozumieniu przepis6w o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowiq

stronach nr:

kt6re nie mogq byi

udostqpniane.

12.oswiadczamy, ie zalEczone do oferty dokumenty opisujQ stan prawny ifaktyczny, aktualny na
dziei sktadania ofert.
13. Przedmiot zam6wienia zamierzamy wykonai:

a)

sitami wlasnymi'?,

b)

silamiwlasnymi iprzy pomocy podwykonawc6w w zakresie2:

(nole2y wskazof czgit zam6wienia, kt6rq wykonawca zomieza powierzye podwykonawcy
oroz,
Wykonawcy wiadome, podoi firmy podwykonowcdw)

c)

o

ile jest to

jui

silami wlasnymi i przy pomocy podwykonawc6w, na kt6rych zasoby powolujemy sie w ofercie2

(wskozoi zokres czqici zom6wienio, kt6ry wykonowco zomierza powierzye podwykonawcy
oroz firmy podwykonowc6w)
Do oferty zalAczamy nastepujEce dokumenty:

MiejscowoSe i dato

'.w przypodku

(in4, nozwisko, podpi, pieczecl

Wkonqwc'w wystepujqcych wspalnie nole2y podo1 done wszystkich Wykonqwc^w

'niepotrzebne skrc!lit
3

podpis osoby lub os6b uprownionych do reprezentowonio Wykonow\y
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Zdlqcznik nr 2 do SIWZ

Zamawlaiqcy:
rM6W-PtB
Oddziaf w Krakowie
ul. Plotm Borowego 14
3G215 Krak6w
Wykonawca:
Nazwa:.,...

Adres: .......................
NIP/PESEL:

vac.

reDrezentowanv przez:

( im

ie, nozw isko, sto n ow i s ko/pod sto wo d o re p re ze nta cj i)

OSwiadc2enie Wvkonawcv

skladane na podstawie art. 25a ust,

I

ustawy

z

dnla 29 stycznia 2004 r.

Prawo zam6wief publicznych (dalej iako: ustawa pzp),
DOTYCZACE SPEINIANIA

Na potrzeby postQpowania

WARUNK6W UDZtAtU W POSTEPOWANIU

o udzielenie zam6wienia publicznego pn.,,sukcesywna dostawa oleju opafowego dla

oddzialu lnstytutu Meteorologii i Gospodarki wodnej
przez lnstytut Meteorologii

i

Gospodarki Wodnej

-

-

Paistwoweto Instytutu Badawczego w Krakowie,,, prowadzonego

Paistwowy Instytut Badawczy Oddzial

w

Krakowie, oswiadczam, co

nastepuje:

Odwiadczam, ie spelniam warunki udzialu w postQpowaniu okre6lone przez zamawiajqcego

w

Rozdziale5ust. 1SlWZ.

(inte, nazwisko, podpis, piecze.f

o5wiadczam,iewce|uwykazaniasp*nianiawaiunr?*,a,iJr,,poii
porega m

zasobach

nastepujEcego/ych

podmiotu/6w:
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...-..........................., w nastqpujEcym zakresie:

(wskozot podmiot i okrelllt odpowiedni zakrcs dla wskozonego podmiotu),

(imiQ, nazwisko, podpis, pieczei)'

oswiadczam,
izgodne

2e wszystkie informacje podane w

powyiszych oiwiadczeniach

sE

aktuarne

z prawdQ oraz

zostaly przedstawione z pelnq SwiadomoScia konsekwencji wprowadzenia ZamawiajQcego w bled przy
przedstawianiu informacji.

(imiQ, nazwisko, podpis, pieczQ')1

tPodpis

osoby tub osob uprqwnionych do reprezentowonio wykonowcy,
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Zatqcznik

g do S|WZ

zamawiaiacv:
IMGW.PIB
Oddtial w Krakowie
ul, Plotra Borowego 14
30-215 Krak6w

Adres:
NIP/PESEL:

kPq.
(w przypodku wykonowciw ubiegoiqcych sie wspdlnie o udzielenie
zom6wienia noleiy WpisoC wszystkich WkonowcowJ

reDrezentowanv przez:

(i m i O no zw isko, sto n ow i s ko/ pod sta wo d o re p rc ze nto
cj i )

Oiwladczenie Wvkonawcv
skladane na podstawie art, 25a ust.

I

ustawy z dnia 29 stycznia

2OO4

r.

Prawo zam6wiei publicznych (dalej iako: ustawa pzpl,
DOTYCZACE SPEINIANTA

Na potrzeby postepowania

WARUNK6W UDZIAIU W POSTEPOWANIU

o udzielenie zam6wienia publicznego pn.:,sukcesywna dostawa oleiu opalowego dla

oddzialu Instytutu Meteorologli i Gospodarki wodnei
przez lnstytut Meteorologii

i

Gospodarki Wodnej

-

Pafstwowego Instytutu Badawczego w Krakowie,,, prowadzonego

_ paistwowy Insq ut

Badawczy Oddzial

w

Krakowie, ogwiadczam, co

nastepuje:

ffiwvr<oNAtt{mffi*$,.:i1
1.
2.

l:;i,,:1ffi

Oswiadczam, ie nie podregam wykruczeniu z postqpowania na podstawie
art. 24 ust L pkt 12-23 ustawy pzp.
Ogwiadczam, ie nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt L ustawy pzp.

(imie, nozwisko, podpis, pieczet)t
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oswiadczam, ie zachodzq w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ............. ustawy pzp

(podat moiqcq zostosowanie podstowe wykluczenio sposr6d wymienionych
Spkt 1 ustaw Pzp). Jednoczesnie oswiadczam,

ie w

w

ott. 24 ust. 1

pkt

13-14, 76-20 tub o,t,

24

ust.

zwiqzku z ww. okolicznosciQ, na podstawie art. 24 ust. g ustawy pzp

podjafem nastepujqce Srodki naprawcze:

(iftiQ, nozwisko, podpis, pie.zec)l

olwiadczam, 2e nastepuiacy/e podmiot/y,

na

kt6rego/ych zasoby powotuiq siq

w

niniejszym postQpowaniu,

(podai pelnq nazwq/firmq, odres,

a tokie w zoleinolci

tj.:
od

podmiotu: NIP/PESEL ,(R5, nie podlega/iE wykluczeniu z postepowania o
udzielenie zam6wienia.

(inlQ, nazwkko, podpis, pieczQqj

O6wiadczam, ie nastqpujAcy/e podmiot/y, bedEcy/e podwykonawcq/ami:
Nazwa:
Adres:
KRS:

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

(noleiy podot dsne wszystkich podmiot'w)

nie podlega/jq wykluczeniu z postepowania.

(inie, nozwisko, podpis, phczeAl
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oSwiadczam,

ie

wszystkie informacje podane

w powyiszych

oswiadczeniach sq aKualne izgodne z prawda oraz zostaly

przedstawione z pelnq SwiadomoSciq konsekwencji wprowadzenia zamawiajqcego w blqd prry przedstawianiu informacji.

(iniA, nozwisko, podpit deczecf

'Podpis osoby lub os6b uprownionych do reprczentowanio Wykonowcy,
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ZAIACZNIK nr 4 do S|WZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE

Umowa nr..,........,...
(dalei takie:,,umowa"l
zawarta w dniu ............................ w Krakowie

pomiqdzy:
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Pafistwowym Instytutem Badawczym z siedzibE w Warszawie, ul. Podlesna 61,

Ol - 673 Warszawa, Oddzial w Krakowie, ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Krak6w, zareiestrowanym i wpisanym do Krajowego
Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xlll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sqdowego, Nr KRs: 0000062756, REGON: 000080507 oraz NIP: 525- 000-88-09, zwanym dalej ,,Zamawiaiaclm",
reprezentowanym przez:
rr...............

Umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,,Sukcesywna dostawa oleju opalowego dla Oddziafu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Paistwowego Instytutu Badawczego w Krakowie", zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiei publicznych
(02. U. z 2015 r. pol.2764 z p62n. zm.), numer postqpowania ....................

-

01
PRZEDMIOT UMOWY

zamawiajacy zfeca, a wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie sukcesywnej dostawy oleju opolowegol dalej: opat dla
Oddziatu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Padstwowego Instytutu Badawczego w Krakowie zSodnie z Ofertq
wykonawcy z dnia .................... r. stanowiqcq Zatqcznik nr ispecyfikacjq lstotnych Waru-nk6w zam6wienia (SlWz)
stanowiEcE ZalAcznik nr 2, bedAcymi integralnE czqSciE Umowy w zokresie zodonio 7,2,3,4, 5,6.'

l

Strony zgodnie potwierdzajq, i2 tqczna ilo56 Opalu jest orientacyjna, sluzqca jedynie do skalkulowania ceny oferty,
por6wnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Faktyczne zapotrzebowanie na Opal z przyczyn niezaleinych od
Zamawiajqcego, w szczeg6lno3ci z uwagi na trudne do przewidzenia warunki pogodowe w sezonie grzewczym 2017 /2018,
moie siq r6inii od prognozowanego do 50 %. W takim przypadku Wykonawcy nie bedq przyslugiwaly iadne roszczenia.
Wykonawca o6wiadcza,

ii

posiada kwalifikacie niezbqdne do wykonania przedmiotu umowy.

Przedmiot zostanie okreslone zgodnie z oferta Wykonawcy.

Zadanie/a zostanie okreglone zgodnie z ofertQ Wykonawcy.
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92
TERMIN REATIZAOI UMOWY

1. Wykonawca zobowiqzuje siq realizowaC przedmiot zam6wienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia
2018 roku lub do wyczerpania kwoty, o kt6rej mowa w 5 3 ust. 1, w zaleinodci od tego co nastQpi wczesniej.

53
WYNAGRODZENIE

1.

tqczne wynagrodzenie brutto z tytufu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy kwoty .........

(sfownie:......

brutto
........................ zl brutto).
2. Za podstawq rozliczei przyjmuje siQ ceny jednostkowe okre6lone w ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z postanowieniami ust. 1 i ust. 2 zawiera wszelkie koszty jakie Wykonawca
ponosi w celu naleiytej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami a takie wymaganiami
ZamawiajQcego okreslonymi w dokumentacji przetargowej oraz niniejszej umowie, jak r6wnie2 czynnoSci w niej nie ujqte,
a kt6rych wykonanie jest niezbedne do prawidlowej realizacri zam6wienia, w tym w szczeg6lnoici: podatki, akcyzQ, optaty,
koszty wynagrodzei os6b zaangaiowanych do wykonania ninieiszego zam6wienia, koszty opakowania, ubezpieczenia,
dostawy iwyfadunku material6w, lokalizacje wskazane przez Zamawiajqcego, podatek VAT, ewentualny zysk Wykonawcy i
inne naleinosci platne przez Wykonawcq oraz wszelkie elementy ryzyka zwiqzane z realizacjE przedmiotowego zam6wienia.
4. Zamawiajqcy nie dopuszcza moiliwoSci zwiqkszenia kwot, o kt6rych mowa w ust. 1i ust. 2.
5. Zamawiajqcy zastrzega, i2 wynagrodzenie Wykonawcy mo2e byi niisze od kwoty wskazanej w ust. f. iw takim przypadku
Wykonawcy nie bedq przyslugiwaly iadne roszczenia.
Naleino6e z tytutu wykonania zam6wiei objqtych niniejsza umowa, ka2dorazowo platna bqdzie przelewem, w terminie do
30 dni od daty dorqczenia Zamawiajqcemu prawidlowo wystawionej faktury VAT po protokolarnym potwierdzeniu odbioru
przedmiotu dostawy przez przedstawicieli ZamawiajQcego i Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

94
PRZEDSTAWICIETE STRON

1.

Osobami odpowiedzialnymi za prawidlowE realizacjq Umowy
po stronie Zamawiajqcego:

sQ:

w lokalizacji............... tel. .........................., e-mail:
w lokalizacji ............... tel. .........................., e-mail:
do skladania zapotrzebowaf uprawniona/y jest wytEcznie
po stronie Wykonawc"y:
- w lokalizacji ...............
e-mail: .....................
- w lokalizacji ............... tel. ...-....................., e-mail: ............................
Strony o6wiadczajA, i2 osoby, o kt6rych mowa w ust. 1, sA upowainione przez Stronq do dokonywania czynnoici zwiqzanych
z realizacjq Umowy, nie sq natomiast uprawnione do zmiany Umowy. Zmiana lub uzupefnienie os6b odpowiedzialnych za
prawidlowa realizacjQ umowy nie stanowi zmiany Umowy iwymaga jedynie pisemnego oswiadczenia zloionego drugiej
-

tel.

Stronie.

9s
oBowr4zKt wYKoNAWcY

2.

Wykonawca zobowiEzuje siq do wykonywania na rzecz Zamawiajqcego sukcesywnej dostawy Opatu, zgodnie z bieiacymi
potrzebami Zamawiajqcego, na podstawie odrgbnych zapotrzebowaf przekazywanych Wykonawcy w formie pisemnej na
lub faksem na nr............................,,. lub Doczta elektroniczna na adres,
Wykonawca jest zobowiqzany niezwlocznie poinformowai zamawiajqcego o fakcie przyjecia zapotrzebowania do realizacji,
poprzez wyslanie do ZamawiajQcego informacji o przyjqciu zapotrzebowania na adres mailowy:
lub
na nr fax
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3.

Dostawa zam6wionego Opalu nastepowad bedzie w terminie do ..................... godzin3 (w dni robocze od poniedzialku do
piEtku) liczEc od chwili otrzymania zlecenia przez Wykonawcq do nastepujQcych lokalizacji:
b)
c)

d)
4.

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

Lokalizacja bqdzie kaidorazowo wskazana w zapotrzebowaniu przez ZamawiaiAcego.
Wykonawca zobowiqzany jest do dostarczenia caloici Opalu ujQtego w zapotrzebowaniu wjednorazowej dostawie wraz
z

certyfikatem

-

atestem producenta potwierdzajqcym spetnianie wymaganych parametr6w Opatu, okre6lonych w

ZalEczniku nr 2 z umieszczonym zapisem na tym Swiadectwie, ze dostawa dotyczy Zamawiajacego. Powyisze stanowic
bqdzie podstawe do ewentualnego przedtoienia w jednostce badawczej akredytowanej do badania parametr6w Opalu.
Pobranie partii do badai zostanie wykonane w obecnoici Wykonawcy lub kierowcy w dniu dostawy. Nie zrealizowanie
pojedynczej pozycji z zapotrzebowania traktowane bqdzie jako zwloka w realizacji zapotrzebowania.

5. Wykonawca odpowiada za naleiytE staranno{C oraz terminowoii wykonania dostawy oraz jest zobowiqzany do
niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich moiliwych op6inieniach w wykonaniu dostawy.

6. Odbiory

wykonywanych zapotrzebowai dokonywane bqdE przez przedstawicieli zamawiajQcego iWykonawcy, na
podstawie protokolu odbioru zamdwienia. W26r protokotu stanowi Zal4cznik nr 3 do umowy.
7. Zamawiaiqcy, bez jakichkolwiek roszczefi finansowych ze strony Wykonawcy moie odm6wid odbioru dostawy jeieli
dostarczony asortyment nie bedzie zgodny
przedmiotem zam6wienia, zaoferowanym
postqpowaniu
i wyszczeg6lnionymi w Ofercie Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiEzuie sie do:
- wykonywania przedmiotu umowy w zakresie iczqstotliwosci okreSlonej w Umowie;
- realizacji Umowy z najwyiszq starannosciQ, zgodnie z obowiQzujqcymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz
obowiqzujEcymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy oraz SIWZ.
Wykonawca ponosi pelnq i wylqcznq odpowiedzialnosd za wyrzqdzenie szk6d zamawiajAcemu lub osobom trzecim,
spowodowane dzialaniem Wykonawcy lub os6b lub podmiot6w, kt6rymi posluiyl sie do wykonania przedmiotu Umowy
(w szczeg6lno5ci podwykonawc6w). Wykonawca bedzie miaf obowiazek zaspokoii uzasadnione roszczenia os6b trzecich,
zwalniajqc jednoczeSnie ZamawiajAcego z wszelkie.j z tego tytufu odpowiedzialnoSci. W przypadku kierowania jakichkolwiek
roszczef w stosunku do ZamawiajEcego, kt6re wiEiq siq z wykonaniem Umowy przez WykonawcQ, ten ostatni przeimie na
siebie takie roszczenia oraz obowiEzek ich zaspokojenia.
10. Wykonawca gwarantuje, ie:
przedmiot umowy wolny jest od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych,
Wykonawca zobowiqzuje siq do pokrycia koszt6w naprawy piec6w, gdy ich uszkodzenie lub pogorszenie powstato w
wyniku stosowania Opalu dostarczonego przez WykonawcQ. Naprawa pieca wykonana zostanie w autoryzowanym
serwisie producenta urzAdzenia. Koszty i ryzyko zwiEzane z naprawE ponosi Wykonawca,
Wykonawca zobowiqzuje siq pokryi roszczenie odszkodowawcze Zamawiajqcego wynikajqce z koniecznogci naprawy
lub wymiany urzAdzenia na nowe nie gorsze od uzytkowanego dotychczas, w przypadku gdy naprawa urzqdzenia nie
jest moiliwa na skutek zamontowania lub uiywania Opafu dostarczonego przez Wykonawcq.

z

w

9.

a)
b)
c)

96
oBowrAzKr zAMAwtAJAGEGO

1.
2.

ZamawiajQcy przez caly okres obowiqzywania Umowy zapewni Wykonawc.y bezplatnie wszelkA pomoc i wszelkie informacje
konieczne do realizacji Umowy.
zamawiajacy zobowiEzanyjest do zaplaty wynagrodzenia nale2nego Wykonawcy

57
KARY UMOWNE

1.

Zamawiajqcy bQdzle uprawniony do naliczenia kary umownej:

a)

w

przypadku odstqpienia od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn leiqcych po stronie Wykonawcy,
% wynagrodzenia umownego brutto, o kt6rym mowa w S 6 ust, 1 umowy,

w wysokosci 10

Termin dostawy bqdzie zgodny z terminem zaoferowanym przez wykonawcq (maksymalnie 48 godzin).
Miejsce lokalizacji dostawy zostanie okreSlone zgodnie z ofertE Wykonawcy,
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b)

w przypadku niewykonania Umowy lub nienaleiytego wykonania Umowy przez Wykonawcq, innego nii w lit c)
- d) poniiej, z ptzYczyn leiqcych po jego stronie, w wysokoici 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o kt6rym

c)

za op6lnienie

mowawS6ust. lumowy,
w wykonaniu zapotrzebowania stanowiqcego przedmiot Umowy

- w wysokosci 5 %

wynagrodzenia umownego brutto, o kt6rym mowa w s 6 ust. 1 umowy - za kaidy dzie6 op6inienia,
w przypadku dostarczenia Opalu niespelniajEcego wymagai Zamawiajqcego (np. kalorycznoSci wqgla) w
wysokosci 1.0 % wynagrodzenia umownego brutto, o kt6rym mowa w S 6 ust. L umowy,
Termin platnoEci kary umownej wynosi L4 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawce wezwania do

d)

2.
3.
4.
5.

-

zaplaty.
Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiqzku wykonania przedmiotu Umowy ani te2 z jakichkolwiek innych
obowiqzk6w wynikajEcych z Umowy.

Zapfata kary umownej mo2e nastEpie poprzez potrqcenie kary z nale2nego Wykonawcy wynagrodzenia. Wtakim
przypadku ust.2 nie ma zastosowania.
W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjq poniesionej szkody, zamawiajEcy uprawniony bqdzie do dochodzenia
odszkodowania uzupelniajqcego na zasadach o96lnych przewidywanych w kodeksie cywilnym.

58
ODSTAPIENIE OD UMOWY

ZamawiajEcy ma prawo odstapii od umowy w przypadku gdy:
1) zaistniei4 okolicznosci, o kt6rych mowa w art. i.45 ust. I ustawy prawo zam6wie6 publicznych;

2) jeieli Wykonawca nie wykonuje lub nienaleiycie wykonuje Umowe i pomimo wezwania do naleiytego wykonania
umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania, nie usunql wskazanych pisemnie naruszei, nadal wykonujQc

3)

4.

umowq w spos6b nienaleiyty (np. dostarczenie Opafu niespelniajEcego wymaga6 ZamawiajQcego);
Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji.

odstEpienie od umowy winno byi sporzqdzone w formie pisemnej pod rygorem niewainojci. OdstApienie od umowy
moie nastapie w terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zajsciu kt6rejkolwiek z powyiszych okolicznoSci.
zamawiajQcy zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez podania przyczyn za trzy miesiecznym okresem
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiaca kalendarzowego.
zamawiajEcy moie wypowiedzied umowq ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wywiqzania sie Wykonawcy
z postanowief niniejszej umowy lub slwz, w szczeg6tno5ci dostarczenia Opalu niezgodnego z Umowq lub
Slwz.
strony nie odpowiadajQ za niewykonanie lub nienaleiyte wykonanie Umowy spowodowane silq wyiszq. Sile wyiszE
w rozumieniu Umowy sq zdarzenia zewnQtrzne, nadzwyczajne, niezaleine od Stron, kt6rych nie dalo sie przewidziee przed
podpisaniem Umowy, w szczeg6lnosci: wojna, pow6di, huragan.
W przypadku zaistnienia sily wy2szej terminy okreslone w Umowie mogE zostad przedfulone o okres dzialania sily wyiszej,
a strona powolujqca siq na zdarzenie sify wyiszej jest zobowiqzana do powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej
o wystqpieniu sily wyiszej nie p6iniej nii w ciqgu S dni od dnia wystEpienia takiego zdarzenia.
Jeleli okres dzialania sily wy2szej trwa dluiej ni2 szedi miesiqcy, Strony maje prawo rozwiqzai Umowe, bez jakichkolwiek
konsekwencji, w tym kar i odszkodowai, po uprzednim pisemnym powiadomieniu o rozwiEzaniu umowy, w terminie do
30 dnl od daty powiadomienia.
W przypadku zaistnienia sily wyiszej uniemoiliwiajEcej Stronie powiadomienie drugiej Strony o jej wystEpieniu termin do
poinformowania o wystEpieniu sity wyiszej rozpoczyna bieg od dnia w kt6rym takie powiadomienie stafo siq moiliwe
i wynosi 5 dni.

59
POUFNOSC

Umowa jest jawna i moie podlegai udostepnieniu na zasadach okre6lonych w przepisach o dostepie do informacji
publicznej Z zastrzeieniem tego wymogu Strony zobowiEzujq sie do przestrzegania przy realizacji Umowy wszystkich
postanowien zawartych w obowiqzujEcych przepisach prawnych zwiqzanych z ochrona danych osobowch,
a takie z
ochronq informacji poufnych oraz ochronE tajemnicy przedsiqbiorstwa. Obowiqzek ten nie dotyczy informacji
powszechnie znanych oraz udostqpniania informacji na podstawie bezwzglednie obowiEzujEcych przepis6w prawa,
aw
szczeg6lnoSci na 2Edanie sEd6w, prokuratury, organ6w podatkowych lub organ6w kontrolnych.
Nie bqdE uznawane za niejawne informacje, kt6re:

a)stanq sig informacjq publicznq w okoliczno3ciach niebqdEcych wynikiem czynu bezprawnego,
b) sajui znane Stronom, o czym Swiadczq wiarygodne dowody,
Strona 28 z 34

,,Sukcesywna dostawa oleju opafowego dla Oddzialu Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej - paistwowego Instytutu Badawczego w Krakowie,,
N umer postqpowonio : Zp/4/2017/OKk

c) sq zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniei pisemnej zgody Stron,

d)zostanE przekazane stronom przez osobq fizycznE rub prawnq niebedacE stronq umowy zgodnie
ograniczei i nie naruszajqc postanowie6 Umowv.

z prawem,

Dez

Kaida ze stron winna dofoiyi nalezytej staranno5ci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez
osoby trzecie
informacji niejawnych drugiej strony. Kaida ze stron zobowiqzuje siq zapewnii dostqp do informacji
niejawnych
wylqcznie tym pracownikom lub wsp6tpracownikom Strony, kt6rym informacje te sq niezbqdne
dla wykonania czynnosci
z

na rzecz drugiej Strony i kt6rzy wykonujq obowiqzki wynikajqce z Umowy.
W przypadku naruszenia powy2ej opisanych zobowiqzaf dotyczqcych poufnoici danych druga Strona
bedzie miafa prawo
do iEdania natychmiastowego zaniechania naruszei usuniqcia ich skutk6w. Wezwanie do zaniechania naruszed
i usuniqcia skutk6w winno byi wyslane drugiej Stronie w formie pisemneJ.
strona, kt6ra dopuscila sie narusze6, zobowiEzana bqdzie naprawii szkodq na zasadach o96lnych.

i

J

6

wykonawca zobowiQzuje siq

do

zachowania

w

tajemnicy wszelkich niepodlegalqiych upublicznieniu informacji

dotyczqcych zamawiajqcego i jego dzialalnosci, kt6re zostanE powziete przez wykonawce
w trakcie wykonywanaa przez
niego usfug na rzecz Zamawiajqcego.

wykonawca zobowiEzuje sie do zachowania poufnoSci uzyskanych od zamawiajEcego danych osobowych
iwykonawca
nie jest uprawniony do wykorzystywania danych osobowych zamawiajQcego w celach innych
nii w celu wykonywania
umowv.

510
ZMIANY UMOWY

wszelkie zmiany Umowy mogE byi dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewainoSci,
z uwzgtednieniem
art. 144 Prawa zam6wiei publicznych.
zamawiajqry przewiduje moiliwoSd dokonania zmiany postanowie6 Umowy w stosunku
do tresci Umowy w sytuacji, gdy
koniecznose wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, kt6rych nie moina
bylo przewidzied w chwili zawarcia
Umowy, a w szczeg6lnoSci gdy pojawiq siq:
- zmiany lub wejicie w iycie przepis6w prawa polskiego w zakresie realizowanych
dostaw;
- jakosci lub innych parametr6w opalu, pod warunkiem, ie zmiany wskazane powyie.i
nie spowoduiq zwaekszenia ceny
ofertowei, przy czym zmiana taka moie byd spowodowanE:
niedostepnosciE na rynku spowodowanq zaprzestaniem produkcji arbo wycofaniem z
rynku oparu,
dostqpnoSciE na rynku pozwalajqcych na zaoszczqdzenie koszt6w lub czasu realizacji przedmiotu
umowy,
koniecznoSciq zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innego Opalu ze
wzglqdu na zmiany
obowiezujqcego prawa,
- zmiany w innych, powiEzanych z przedmiotem zam6wienia przedsiqwzieciach realizowanych lub przewidzianych
do
realizacji przez zamawiajEcego, kt6rych to zmian nie moina byto przewidziei w
chwili zawarcia Umowy, wpfywajqcych
na zakres, sposdb lub terminy realizacji przedmiotu zam6wienia;
- zmlany w organizacji zamawiajqcego, wplywajqce na zakres, spos6b lub terminy realizacji przedmiotu
zam6wienia;

l.
2.
3

- zmiany podejscia do realizacji wymaga6 opisanych w zalqcznikach do umowy, jeieli taka zmiana
wynika
z nieprzewidzianych i niezaleinych od zamawiajQcego i wykonawcy okolicznosci,
kt6re wystQpify w trakcie realizacji
przedmiotu zam6wienia oraz zmiana ta nie powoduje ograniczenia korzysci
zamawiajacego;

- gdy zaistnieje inna okolicznoii prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujqca niemoiliwosciq
wykonania lub
naleiytego wykonania umowy zgodnie

z SIWZ.

strona, kt6ra wystepuje z propozyciq zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony katalog
zmian umowy zobowiEzana iest
do sporzqdzenia i uzasadnienia wniosku o takQ zmiane.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zam6wie6 publicznych:
a) zmiana danych teleadresowych,
b) zmiana danych zwiqzanych z obsrugq administracyjno- organizacyjnq umowy (np. danych tereadresowvch.

911
POSTANOWIENIA KOfCOWE
Strony zobowiEzujq siq do wzajemnego pisemnego informowania o kaidorazowej
zmianie swoich danych, w szczeg6lnosci
takich jak adres, numer telefonu. w przypadku zmiany danych, o kt6rych mowa
w ust. 1., w zakresie da;ych adresowych
i braku zawiadomienia drugiej strony, wszelkq korespondencje wyslanQ
na adres bqdQc-t, w posiadaniu strony uznaje sie za
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dostarczonQ.

W sprawach nieuregulowanych UmowE maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
publicznych.

i

ustawy prawo zam6wiefi

strony bqdE dqiyty do polubownego rozstrzygania spor6w, wynikfych w zwi4zku z realizacjq Umowy. Spory, kt6rych nie
uda sie rozstrzygnqi polubownie, Strony poddadzq pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego dla siedziby zamawiajacego.

umowa zostala sporzadzona w trzech iednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym dwa dla zamawiajqc€go ijeden dla

Wykonawcy,.

Integralnymi skfadnikami Umowy sQ:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ...................,
2) Specyfikacja lstotnych Warunk6w zam6wienia (SlWz),
3) Wz6r protokolu odbioru.

zAMAWTAJACY

WYKONAWCA
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zalQcznlk nr 3 do umowy
PROTOKOT ODBIORU

ZAM6WIENIA

Miejsce dokonania odbioru: ..................
Data dokonania odbioru: ..............
Ze

strony Wykonawcy:
imiq i nozwisko osoby upowd2nionej)

( nazwo qdres,

Ze strony ZamawiajEcego:

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

( ndzwq adres, imie i nozwisko osoby upowainionej)

Przedmiotem

Potwierdzenie kompletnosci dostawy:
TAK *

.
o

NIE' -zastrzeienia...............

Potwierdzenie zgodnosci jakosci przyjmowanej dostawy z parametrami zawartymi w umowie:
. Zgodne *
. Niezgodne * - zastrzeienia
Koicowy wynik odbioru:

.
.

Pozytywny

I

Negatywny

|

- zastrze2enia

Podpisy:
(prze d stow i c ie I za m aw i oj qce g o )

(p rzed staw i ci e I

wy konowcy )
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Zal. nr 5 do SIWZ

Nazwa Podmiotu:

Adres:
NIP/PESEL:
KRS:

zoBowtAzANtE

TNNEGO PODM|OTU DO ODDANTA WYKONAWCY DO DySpOZyOt NTEZBEDNYCH

ZASOB6W
Ja, ni2ei podpisany reprezentujacl Podmiot, kt6rego nazwa jest wskazana w nagl6wku, jako upowainiony na pi5mie lub
wpisany w odpowiednich dokumentach reiestrowych, w imieniu tego Podmiotu o(wiadczam, ie Podmiot ten zobowiazuje sie
do oddania na rzecz:

(nozwo i odres wykonowcy sklodojqcego oferte)

nastepujEcych zasob6w*:

1)
2)

doswiadczenia w realizacji zam6wied odpowiadajqcemu przedmiotowi zam6wienia:

3)

zdolno(ci finansowej i ekonomicznej:................................

os6b, kt6re skieruje do wykonywania zam6wienia: ......

Na potrzeby wykonania przedmiotu zam6wienia pn.,,Sukcesywna dostawa oleju opalowego dla Oddzialu lnssutu
Meteorologii i Gospoda.ki wodnej - Pafstwowego Instytutu Badawczego w Krakowie" oswiadczam, ie ww. Podmiot
udostepni Wykonawcy ww. zasoby w nastepujQcym zakresie:

L)

spos6b wykorzystania udostqpnionych zasob6w bqdzie nastqpujqcy:

2)

charakter stosunku lqczqcego ww. Podmiot z WykonawcE bqdzie nastqpujqcy:

3)

zakres i okres udzialu ww. Podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia bedzie nastepujecy:
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Zol. nr 6 do SIWZ

Wvkonawca:

(pelno nozwq/firmo, adres; w zsleinoici
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS)

Reprezentowany przez:

(i m i q nozw isko ston ow isko/ p od sto w o

do rcprezentacji)

oSwIADczENIE wYKoNAWCY
O PRZYNATE2NOSCI tUB BRAKU PRZYNATEzNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITATOWB

skladajqc ofertQ

w

postepowaniu

o

udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego

w trybie

przetargu

nieograniczonego pn. ,,Sukcesywna dostawa olelu opalowego dla Oddzialu Instytutu Meteorologil I Gospoda*i Wodnej
Pafstwor ego Insq utu Badawczego w Krakowle", dzialajqc na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy pzp, ogwiadczam, ie:

-

1'

naleiymy do gtupy kapitalowej, o ktdrei mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp, w rozumieniu
2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w (Tekst jedn.: Dz. U. z2OL7 t., poz.22gl*

2.

nie naleiymy do grupy kapitatowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. z 2017 r. poz, 22gl*

ustawy

z

dnia 16 lutego

*nieootrzebne skredli6

.........

.

..

...,...... (miejscowolC), dnia..................... r.

(imie, nazwisko, podpis, pteczqt)1

'Podpis osoby lub os6b uprownionych do reprezentowonio Wykonowcy.

Wogo:
It&ottdwco w
lnte 3 dni od 2otieszczenio na gtronte lntenetowej tntormcclt, o kor! mowa w drt. 86 ust.s ustdwy p2p, pr2ekdie zomowtolqcemu
otwlddct nle o ptzynoleinoki lub btdku pnyndleino!.t do tei samei Etupy kopttolowel o *tdrc! mowo w ott. 24 u;.t pii zt ustowy Ep. wroz ze
dobniem dlwlodgeatd' wykoadw.a moie paedstowic dowody, ie powiq2onid z tntrym wykonowcq nie prcwodzq do zakt^cenlo *onkurcn.I w

pogtepowdniu o udzielenle 2om6wlenid.

otwiodc..nie o pnyndleinotci lub broku pnynaleinolci do grupy kopkdlowel nolery spot2gdzil wedlug powy,szego Moru. w ptzypodku
wp6tn go
ublegonld slQ o tomdwienie pne2 wyk mowc6w o^wlodc.enie o przyndteznolct, btuku pr.ytmletnok do tej nnel grupy
nptdrow.!, snoata kdidy

. Wkonowc6ww

swoltn imleniu.
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