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NAZWA I ADRES.ZAMAWTAJACd6b

Zamawiaiacv;
INSTYTUT METEOROTOGII I GOSPODARKI WODNEJ
PAfi STWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Podlegna 61
01- 573 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 0X
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IRYB UDZtEtENtA ZAM6W|EN|A. -

2,1,

Postqpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzone jestwtrybie przetargu nieograniczonego

2.2.

Warto6i zam6wienia nie przekracza kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. L1 ust. 8 ustawy
Pzp.

2.3.

W zakresie nieuregulowanym niniejszq 5lVfZ, zastosowanie maja przepisy ustawy Pzp.

2.4.

Wykonawca powinien dokladnie zapoznai siq z niniejszE SpecyfikacjE lstotnych Warunk6w Zam6wienia zwanej dalej SIWZ

izloiyi ofertq zgodnie

z

jej wymaganlami. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacjl

i

dokument6w.
ZamawiajEcy zaleca, aby Wykonawcy na bie2Eco monitorowali zmiany dotyczEce prowadzonego postepowania na stornie

internetowej Zamawiajqcego www.imqw.pl Imiejsce: BIP/zam6wienia publiczne/Oddziaf w Krakowie]

.:t

3.1

txxri:

Przedmiotem zam6wienia jest dostawa oleju opalowego dla Oddzialu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Pafistwowego lnstytutu Badawczego w Krakowie w podziale na 3 czq6ci:
zadanie 1.
Zakres zadania obejmuje sukcesywnq dostawq oleju opalowego dla obiekt6w SHM Sulej6w, ul. Polna 10,97-300
Sulej6w, w szacunkowej ilosci 4000 litr6w oleju opalowego.
Trzy zbiorniki po 1.000 litr6w pojemno(ci.
Min. wielkoSi jednorazowej dostawy 2000 litr6w max. wielkoSi dostawy 3000 litr6w.
Zadanie 2.
Zakres zadania obejmuje sukcesywnq dostawe oleju opatowego dla SHM w Czqstochowie, 42-200 Czqstochowa, ul.
OIeiki 32, w szacunkowej ilo6ci4500 litr6w oleju opalowego.
Pojemnoie zbiornika 3000 litr6w.
Min. wielkoii jednorazowej dostawy 1000 litr6w max. wielkosi dostawy 2 500 litr6w.
Zadanie 3.
zakres zadania obejmuje sukcesywnQ dostawq oleju opalowego dla SHM w Plocku, 09-402 Plock, Trzepowo 56, w
szacunkowej ilosci 3800 litr6w oleju opalowego.
Pojemnosi zbiornika 2000 litr6w.
Min. wielkoS6 jednorazowej dostawy 1000 litr6w max. wielkos6 dostawy 1.800 litr6w.
Wymagane parametry jakoEciowe:
OIeju opalowego CzQstochowie lekkiego I klasy jako6ci:
a) Gqstos6: w 15"C - max 0,860 kgll (toisamo w 20"C - max 0,835 kg,/l)
b) Wartoii opalowa - min 42,6 MJ/kE
c)

Temperatura zaplonu - mln 56'C

Oleju opalowego lekkiego I klasy jakoSci w ASS Plock:
a) gQstoii: w 15'C - 0,836 kgll
b) wartosi opaiowa - 43,0 MJ/kg,
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c)temperatura zapfonu

-

67'C

Oleju opalowego lekkiego I klasy w Sulejowie:
a) GestoJi: w 15"C - max 0,860 kg/l (toisamo w 20'C - max 0,835 kgll)
b) Wartosc opafowa - 42,7 Wlkg .L0200 kcal/ke]t
c) Temperatura zapfonu - min 55"C

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

llose oleju opafowego jest orientacyina, sluiEca jedynie do skalkulowania ceny oferty, por6wnania ofert i wyboru
najkorzystniejszej oferty, Faktyczne zapotrzebowanie na opaf z przyczyn niezaleinych od ZamawiajEcego, w
szczeg6lno6ci z uwagi na trudne do przewidzenia warunki pogodowe w sezonie grzewczym 2OL7 /2OL8, moie siq r6inid
od prognozowanego. W takim przypadku Wykonawcy nie bedA przysfugiwafy iadne roszczenia.
Zamawiajqcy dopuszcza

moiliwoii skladania ofert czesciowych.

zamawiajqcy nie dopuszcza moiliwo6ci zfoienia oferty wariantowej.
zamawiajQcy nie przewiduje moiliwoft udzielenia zam6wieri polegajEcych na powt6rzeniu podobnych uslug, o kt6rych
mowa w an.67 ust. 1pkt6 ustawy Pzp.
zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zam6wienia, o kt6rych mowa w art. 151 a) ustawy
Pzp.

3.7.
3.8.

zamawiajQcy nie przewiduje zwolania zebrania wszystkich Wykonawcdw w celu wyjasnienia wqtpliwosci dotyczEc.ych
tresci niniejszej SIWZ.
Zamawiajqcy nie przewiduje:
a) zawarcia umowy ramowej,
b) ustanowienia dynamicznego systemu zakup6w,

3.11.. zamawiajqcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawcq na podstawie umowy o pracq os6b
wykonujQcych crynnosci w zakresie realizacji zam6wienia.
3.12. Zamawia.iqcy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czeici zam6wienia na
dostawe. Wykonawca moie powierzyd wykonanie czeSci zam6wienia podwykonawcy. W takim przypadku jest
zobowiQzany do wykazania w Formularzu ofertowym stanowiqcym zatqcznik nr 1do SIWZ czeici zamdwienia, kt6rej
wykonanie zamierza powierzyd podwykonawcom oraz do podania nazw (firm) podwykonawc6w. Za dziafania bqdi
zaniechania podwykonawc6w Wykonawca odpowiada jak za swoje wlasne. Brak informacji o powierzeniu wykonania
czqSci niniejszeSo zam6wienia podwykonawcom bedzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zam6wienia
przez Wykonawce. KoniecznoJd zatrudnienia podwykonawc6w wynikfa w trakcje realizacji zam6wienia wymaga
uzyskania zgody Zamawia.iqcego.

3.12.

WymaganiastawianeWykonawcl:

1) Wykonawca jest zobowiqzany zapoznai siq

ze wszystkimi wymaganiami okre6lonymi w niniejszej SIWZ i zdobyd
wszelkie informacje, kt6re mogQ byd przydatne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy,
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za caloksztaft zobowiqzafi wynikajqcych z realizacji przedmiotu zam6wienia, w
tym za jego prawidlowy przebieg oraz terminowe wykonanie,
3) Wykonawca jest odpowiedzialny za iako66, zgodnoii z warunkami technicznymi ijakosciowymi okreilonymi dla

przedmiotu zam6wienia,

4) Wymagana jest nale2yta starannosi przy realizacji przedmiotu zamdwienia,
5) Ustalenia i decyzje dotyczqce wykonywania przedmiotu 2am6wienia bqdE
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy wyfqcznie

uzgadniane przez zamawiajqcego

w formie pisemnei z zastrzeieniem Rozdz. Vl pkt

1lit.

z

b)

stwz;

6)

Okreslenie przez Wykonawce numer6w telefon6w kontaktowych i faks6w, adres6w poczty elektronicznej oraz
innych ustalef niezbednych dla sprawnego iterminowego wykonania przedmiotu zam6wienia,
7) zamawiaiQcy nie ponosi odpowiedzialno6ci za szkody wyrzqdzone przez Wykonawce podczas wykonywania
Drzedmiotu zam6wienia.
3.13. Gl6wny przedmiot zam6wienia wg Wsp6lnego Slownika Zam6wieri (CPV):
09L35100-5 Olej opalowy
3.14. ZamawiajEcy, zgodnie z att.24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejnosci dokona oceny ofert, a nastepnie zbada czy
Wykonawca, kt6reSo oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki
udziatu w postqpowaniu.
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Wymagany termin realizacji przedmiotu zam6wienia: od dnia podpisanla umowy do dnia 30 kwietnia 2018 roku tub do
wyczerpania kwoty, kt6ra zostanie zapisana w umowie o nlnlelsze zam6wienie.

5.X.

O udzielenie zam6wienia mogq ubiegaC siq Wykonawcy, kt6rzy:

L) nie podlegajq wykluczeniu;
2) spelniajE warunki udzialu w postqpowaniu dotycz4ce:

a) kompetencji lub uprawniei do prowadzenia okreSlonej dzialalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrqbnych
przepis6w - Zamawiajecy nie okreJla warunku w tym zakresle, Ocene spelniania warunku udzialu
w postepowaniu Zamawiajacy przeprowadzi na podstawie zalaczonego do oferty oswiadczenia, metodq
spelnia/nie spefnia.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Wykonawcy, kt6rzy posiadajq: Zamawiajacy nie okreila warunku w
tym zakresie, Ocene spelnianla warunku udzialu w postepowaniu Zamawiaiacy przeprowadzi na podstawie
zal4czonego do oferty oswiadczenia, metoda spelnia/nie spetnla.
c) zdolnoSci technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawcy, kt6rzy: Zamawiajacy nie okreSla warunku w tym zakresie,
Ocene spelniania warunku udzialu w postgpowaniu Zamawiaiqcy przeprowadzi na podstawie zalqczonego do
oferty ogwiadczenia, metoda spelnla/nie spelnia,

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

Zamawiajacy moie, na kaidym etapie postqpowania, uznai, ie Wykonawca nie posiada wymaganych zdolno6ci, jeieli
zaangazowanie zasob6w technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiqwziecia gospodarcze wykonawcy
moie miee wplyw na realizacje zam6wienia.
Wykonawca moie w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu, w stosownych sytuac.iach oraz w
odniesieniu do konkretnego zam6wienia lub jego czqSci, polegad na zdolnoiciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezaleinie od charakteru prawnego lqczqrych go z nim
stosunk6w prawnych. Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal sie do udostepnienia zasob6w, za szkodq poniesionq przez
Zamawiajqcego powstala wskutek nieudostqpnienia tych zasob6w, chyba ie za nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi
winy.
zamawia.iAcy oceni, czy udostQpniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnoici techniczne lub zawodowe lub ich
sytuac.ia finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na wykazanie przez Wykonawce spelnienia warunk6w udzialu w
postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzq wobec teSo podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24 ust.
l pkt 13)-22) i ust. s pkt 1)-2) i4)-8) ustawy.
Je2eli zdolno5ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotu, o kt6rym mowa w ust.
5.3., nie potwierdzA spefniania przez Wykonawce warunk6w udziatu w postqpowaniu lub zajdq wobec tych podmiot6w
podstawy wykluczenia, ZamawiajEcy zaiqda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez ZamawiajEcego:
1) zastApit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiqzal do osobistego wykonania odpowiedniej czqici zamdwienia, jeieli wykaie zdolnoSci techniczne lub
zawodowe lub sytuacjq finansowq lub ekonomicznE, o kt6rych mowa w ust. 5.3.
Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiegai siq o udzielnie zam6wienia.
Zamawiajqcy moie na kaidym etapie postepowania uznai, ie Wykonawca nie posiada wymaganych zdolno5ci, jeieli
zaangaiowanie zasob6w technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiqwziqcia gospodarcze Wykonawcy
moie miei negatywny wpfyw na realizacjq zam6wienia.
5.8. Wykonawcy, kt6rzy nie wykaiq spelniania warunk6w udziatu w postqpowaniu bqdq podlegai wykluczeniu z udzialu w
postqpowaniu.
5.9. Zamawiajqcy wykluczy z postqpowania Wykonawc6w, jeieli stwierdzi, ie zachodzE wobec nich podstawy wykluczenia, o
kt6rych mowa w art. 24 ust. l pkt L2)-23) ustawy.
5.10. Zamawiajqcy mo:e wykluczyi Wykonawcq na kaidym etapie postqpowania.
5.1.1. Ofertq Wykonawcy wykluczonego zamawiajqcy uzna za odrzuconq, zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy Pzp.

5.6.
5.7.

5.1.

Wykonawcy, kt6rzy nie wykaiE spefnienia warunk6w udziafu w postqpowaniu bqdq podlegae wykluczenia z udzialu w
postqpowaniu.
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6.2. z postepowania

o udzielenie zam6wienia wyklucza siq Wykonawce, w stosunku do kt6rego zachodzi kt6rakolwiek

okoliczno(ci, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Poza przypadkami wykluczenia, do kt6rych odwotuje siq zapis ust. 6.2., zamawiajEc'y wykluczy z postepowania
Wykonawcq:
1)w stosunku do kt6rego otwarto likwidacjq, w zatwierdzonym przez sqd ukladzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacjq jego majAtku lub sqd zarzqdzif likwidacjq jego majqtku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 (., pol.978,1259, 1830 i
1844 oraz z 2OL6 t., poz.615) lub ktdrego upadfo6i ogloszono, w wyjqtkiem wykonawcy, kt6ry po ogloszeniu upadloSci
zawari zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sqdu, jeieli ukfad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacjq majEtku upadfego, chyba ie sEd zarzEdzif likwidacje jego majEtku w trybie art. 366 ust L ustawy z dnia 28
lutego 2OO3 r. - Prawo upadfoiciowe (Dz. U. z 20L5 r., poz. 233,978, 1.1.66, 1259 i 1.844 orcz z 20L6 t., poz. 615);
2) kt6ry w spos6b zawiniony powainie naruszyt obowiqzki zawodowe, co podwaia jego uczciwoSi w szczeg6lno6ci, gdy
Wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub ra2Ecego niedbalstwa nie wykonal lub nienaleiycie wykonal
zam6wienia, co zamawiajqcy iest w stanie wykazae za pomocq stosownych Srodk6w dowodowych;
3) kt6ry, z przyczyn leiqcych po jego stronie, nie wykonal lub nienaleZycie wykonal w istotnym stopniu wczeinieisza
umowe w sprawie zam6wienia publicznego lub umowq koncesji, zawartE z Zamawiajqcym, o kt6rym mowa w art.3 ust.
l pkt 1)-4) ustawy Pzp, co doprowadzilo do rozwiqzania umowy luz zasqdzenia odszkodowania;
4) bqdAcego osobq fizycznq, kt6rego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko 6rodowisku, jereli za jego popefnienie wymierzono karq aresztu, ograniczenia wolnosci lub karQ
grzywny nie mniejsza nii 3 000 zlotych;
5) jeieli urzqdujqcego czlonka jego organu zarzqdzajqcego lub nadzorczego, wsp6lnika sp6tki w spdice jawnej lub
partnerskiej lub komplementariusza w sp6lce komandytowej lub komandytowo-akcy.inej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o kt6rym mowa w pkt 5);
6) wobec kt6rego wydano ostatecznq decyzjq administracyjnq o naruszeniu obowiqzk6w wynikajqcych z przepis6w
prawa pracy, prawa ochrony 6rodowiska lub przepis6w o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono tq decyzjq karQ
pienie2nA nie niiszQ nii 3 000 zlotych;
7) kt6ry naruszyl obowiEzki dotyczqce platnosci podatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
co ZamawiajQcy iest w stanie wykazai za pomocq stosownych Srodk6w dowodowych, z wyjqtkiem przypadku, o kt6rym
mowa w art.24 ust 1. Pkt 15) ustawy Pzp, chyba, ie Wykonawca dokonal platnosci naleinych podatk6w, oplat lub
skladek na ubezpieczenie spoleczne Iub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiErqce porozumienie w
sprawie splaty tych naleinoici.
W zakresie objqtym postanowieniami ust. 6.3., zapisy zawarte w Rozdziale 5 ust. 5.11. i5.12. stosuje siq odpowiednio.
z

6,3,

6.4,

Wraz z oferta winnv bv6 zloione poniisze dokumentv:

7.1.
7.2-

7.4.

7.5.

7.6.

Aktualne na dziei skladania ofert Oiwiadczenie stanowiqce potwierdzenie, ie Wykonawca spelnia warunki udzialu w
postepowaniu - sporzQdzone wg wzoru stanowiecego zalacznlk nr 2 do slwz.
Aktualne na dziei skladania ofert OSwiadczenie stanowiqce potwierdzenie, 2e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postqpowania - sporzqdzone wB wzoru stanowiacego zalacznik nr 3 do Slwz.
W przypadku wsp6lnego ubiegania sie o zam6wienie przez Wykonawc6w, oswiadczenie o kt6rym mowa w pkt 7.1. i 7.2.
SIWZ skfada kaidy z Wykonawc6w wspdlnie ubiegajEcy sie o udzlelenie zamdwienia. Dokumenty te bedq potwierdzai
spetnianie warunk6w udziatu w postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, w zakresie, w jakim kaidy z
Wykonawc6w wykazuje spetnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje siq na ich zasoby, warunk6w udziaiu w postepowaniu
zamieszcza informacjq o tych podmiotach w oswiadczeniu, o kt6rym mowa w ust.7-L-i7.2.
Wykonawca, kt6ry zamierza powierzyd wykonanie czq6ci przedmiotu zam6wienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach
w OSwiadczeniu, o kt6rym mowa w ust. 7.1. i 7.2.
Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siQ o udzielenie zamowienia.
Pelnomocnik moie by6 ustanowiony do reprezentowania Wykonawc6w w postqpowaniu albo do reprezentowania w
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postqpowaniu

7.7.

7.a.

i

zawarcia umowy. Pelnomocnictwo winno bye zalqczone

w

formie oryginalu lub notarialnie

poSwiadczonej kopii.
Dokumenty, z kt6rych wynika prawo do podpisania oferty (oryginal lub kopia potwierdzona za zgodno6i z oryginalem
przez notariusza) wzglgdnie do podpisania innych dokument6w skladanych wraz z ofertq, chyba ie ZamawiajEcl moie je
uzyskai w szczeg6lnosci za pomocq bezpfatnych i 0g6lnodostqpnych baz danych, w szczeg6lnogci rejestr6w publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dzialalnogci podmiot6w realizujAcych zadania publiczne
(Dz.U. 2 20L4(. poz. LLL4 onz z 20!6 poz.352), a Wykonawca wskazal to wraz ze zloieniem oferty o ile prawo do ich
podpisania nie wynika z dokument6w ztoionych wraz z ofertQ.

zobowiqzanie innych podmiot6w do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbqdnych zasob6w na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zam6wienia
wymagane w przypadku, gdy Wykonawca polega na ich zasobach na zasadach
okreslonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp (wz6r stanowi Zalqcznik nr 5 do SIWZ). Zobowiqzanie to naleiy przedstawid na
etapie skladania ofert.
Uwaga: Wvkonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowei informacji, o kt6rej mowa w art.86
ust.5 ustawy Pzp, przekaie ZamawiajEcemu Oswiadczenle o przynaleinoSci lub braku prrynaleinoici do tej samei
grupy kapltalowej, o kt6rej mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo2eniem oswiadczenia, Wykonawca

-

7.9.

moie przedstawic dowody,

ie

powiqzania

z innym

WykonawcA

nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w

postepowaniu o udzielenie zam6wienia (wedlug Zatqcznika nr 6)
7,10. ZamawiajEcy przed udzieleniem zam6wienia moie wezwai Wykonawcq, kt6rego oferta zostata najwyiej oceniona, do
zloienia w wyznaczonym, nie kr6tszym nii 5 dni, terminie aktualnych na dzief zlo2enia oSwiadczei lub dokument6w,
potwierdzajacych okolicznoSci, o kt6rych mowa w Rozdziale 5 ust. 5.1.
7.ll- Jeieli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postqpowania o udzielenie zam6wienia, Zamawiajqcy
moie na kaidym etapie postqpowania wezwad Wykonawc6w do zlo2enia wszystkich lub niekt6rych oiwiadczei lub
dokument6w potwierdzajqcych, 2e nie podlegajq wykluczeniu oraz spelniajq warunki udziatu w postqpowaniu, a jeieli
zachodzA uzasadnione podstawy do uznania, ie ztozone uprzednio o6wladczenia lub dokumenty nie sq jui aktualne, do
zfoienia aktualnych oswiadczed lub dokument6w.
7.12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majq przepisy Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca
2016r. w sprawie rodzar6w dokument6w, .iakich moie iqdae Zamawiajqcy od Wykonawcy, w postepowaniu o udzielenie
zam6wienia (Dz. U.22076r., poz. 1126).

W celu ootwierdzenia okoliczno6ci, o kt6rvch mowa w rozdziale 5 ust. 5.1. Zamawiaiacv moie wezwad do zfoienia:
L) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzialu w postepowaniu:

a) odpisu z wfasciwego rejestru lub z centralnej ewidencll i informacli o dzialalnoici

gospodarczei, jeieli odrqbne

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 okreslonych w art. 22a ustawy
Pzp, bedzie zobowiqzany przedstawii w odniesieniu do tych podmiot6w dokumenty wymienione w ust. 8.1. pkt L).
Zamawiajqcy nie formufuje natomiast obowiqzku przedstawienia dokument6w wymienionych

w ust.8.1. pkt 1)

dotyczEcych podwykonawc6w, kt6rym Wykonawca zamierza powierzyt wykonanie czqici zam6wienia, nie bqdqcych

podmiotami, na zdolnosciach lub sytuacji kt6rych Wykonawca polega.

w

przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia publicznego, w tym wsp6lnik6w sp6lki
cywilnej, w odpowiedzi na wezwanie, o kt6rym mowa w ust. 8.1., bedq oni zobowiqzani pod rygorem wykluczenia z
postqpowania, zlo2yd nastepujqce dokumenty:
1) dokumenty wymienione w ust. 8.L. pkt 1) potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu
ka2dego z Wykonawc6w;

2) dokumenty wymienione w ust.8.1. pkt 2) potwierdzaiQce spelnienie razem przez Wykonawc6w warunk6w udzialu w
postepowaniu, przy czym w dokumencie, o kt6rym mowa w lit. b) tiret pierwsze, nale2y wskaza6, kt6ry z Wykonawc6w
zrealizowal wykazanE robotq budowlanE.

Jeieli Wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast

dokument6w, o kt6rych mowa w pkt L2.2. Stwz:
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1)

lit. a) - sklada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r6wnowainy
dokument wydany przez wlaSciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okreSlonym w art.24 ust. L pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
lit. b,c,d) - skfada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajEce odpowiednio, ie:
nie zalega z oplacaniem podatk6w, oplat, skfadek na ubezpieczenie spofeczne lub zdrowotne albo ie zawarf
porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleinoici wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczeg6lnosci uzyskaf przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozloienie na raw
zalegtych platno6ci lub wstrzymanie w caloSci wykonania decyzji wlasciwego organu,
nie otwartojego likwidacji ani nie ogloszono upadloSci.
Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt. 8.2. ust. 1 i ust. 2 lit. b), powinny byi wystawione nie wcze(niej niZ 6 miesiqcy przed
uplywem terminu skfadania ofert. Dokument, o kt6rym mowa w pkt 8.2. ust. 2 lit. a), powinien byi wystawiony nie
wczesniej ni2 3 miesiqce przed uplywem tego terminu.
Jeieli w kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej
dokument dotyczy, nie wydaje siQ dokument6w, o ktdrych mowa w pkt 72.3. SIWZ, zastqpuje siq je dokumentem
zawierajqcym odpowiednio o5wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyi, zto2one przed notariuszem lub przed organem
sqdowym, administracyjnym albo organem samorzEdu zawodowego lub gospodarczego wfasciwym ze wzglqdu na
siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt.12.4. stosuje siQ.
Wykonawca majEcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majqce.i miejsce
zamieszkania poza tendorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt6rej dotyczy dokument wskazany w ust. 8.2. lit. a), sklada
dokument, o kt6rym mowa w 8.2 lit a), w zakresie okrejlonym w art. 24 ust.1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeieli w kraju, w
kt6rym miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument mial dotyczyg nie wydaje siq takich dokument6w, zastepuje
siq go dokumentem zawierajecym o6wiadczenie tej osoby zloionym przed notariuszem lub przed organem sEdowym,
administracljnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzglqdu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 8.3 zdanie pierwsze stosuje sie.

2)

a)

8.3.
8.4.

8.5.

b)

8.6.

Jeieli Wykonawca nie zloiy oiwiadczenia,

8.9.

Jeieli Wykonawca nie zfoiy wymaganych pelnomocnictw albo zloiy wadliwe pefnomocnictwa, Zamawiajqcy wezwie do
ich zloienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, ie mimo ich zloienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byloby uniewainienie postQpowania.
ZamawiajEcy wzywa takie Wykonawc6w, do zloienia w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaSnief dotyczAcych
oswiadczeh idokument6w, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawv Pzp.
Wykonawca nie jest zobowiEzany do zloienia oswiadczed lub dokument6w potwierdzajAcych okolicznoSci, o kt6rych
mowa w art. 25 ust 1 pkt 1) i 3) ustawy Pzp, jeieli Zamawiajqcy posiada oiwiadczenia lub dokumenty dotyczqce tego
Wykonawcy lub moie je uzyskai za pomocE bezplatnych i 0g6lnodostqpnych baz danych, w szczeg6lnoSci rejestr6w
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziafalnogci podmiot6w realizujqcych zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 |., poz. LLL4 orcz z 2015 r., poz. 352).
W przypadku wskazania przez Wykonawce dostqpnodci oSwiadczef lub dokument6w, w formie elektronicznej pod
okreslonymi adtesami internetowymi 096lnodostqpnych ibezplatnych baz danych, ZamawiajAcy pobiera samodzielnie z
tych baz danych wskazane przez WykonawcQ o(wiadczenia lub dokumenty. W razie takiej potrzeby, ZamawiajAcy 2Ada
od Wykonawcy przedstawienia tlumaczenia na jqzyk polski wskazanych przez niego, a pobranych samodzielnie
dokument6w.

8.10.
8.11.

8.12.

i

o kt6rym mowa w ust. 7.1. 7.2., o!)wiadczef lub dokument6w
potwierdzajqcych okolicznoSci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. ustawy Pzp, lub innych dokument6w niezbednych do
przeprowadzenia postqpowania, oiwiadczenia lub dokumenty niekompletne, zawieraja blqdy lub budza wskazane przez
ZamawiajQcego wEtpliwo6ci, ZamawiajEcy wezwie do ich zfoienia, uzupefnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba, ie mimo ich zlo2enia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewainienie

l

Postqpowania.

8.13. W przypadku wskazania przez wykonawcq oiwiadczefi lub dokument6w, kt6re znajdujq sig

8.14.

w

posiadaniu

ZamawiajAcego, w szczeg6lno(ci oSwiadczed lub dokument6w przechowywanych przez Zamawiajqcego zgodnie z art.97
ust. 1ustawy Pzp, Zamawiajqcy w celu potwierdzenia okoliczno6ci, o kt6rych mowa wart.25 ust. L pK Ui3) ustawy
Pzp, korzysta z posiadanych oSwiadczef lub dokumentdw, o ile sa one aktualne.
Jeieli jest to niezbqdne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postQpowania, zamawiajacy moie na kaidym etapie

postqpowania wezwae Wykonawc6w do zfoienia wszystkich lub niektdrych o5wiadcze6 lub dokument6w
potwierdzajqcych, 2e nie podlegajQ wykluczeniu lub spefniajQ warunki udzialu w postepowaniu, a jeieli zachodzA
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uzasadnione podstawy do uznania,

ie zfo2one uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sq jui aktualne, do zloienia

aktualnvch oiwiadczei lub dokument6w.
8.15. Jeieli powierzenie podwykonawcy wykonania czqlci przedmiotu zam6wienia bqdzie nastepowaf w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na iEdanie Zamawiajqcego przedstawi olwiadczenie, o kt6rym mowa w art.25a ust. L ustawy Pzp

lub oiwiadczenia lub dokumenty potwierdzajEce brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeieli
zamawiajqcy stwierdzi, ie wobec danego podwykonawcy bqdq zachodzi6 podstawy wykluczenia, Wykonawca bQdzie
zobowiazany zastqpie tego podwykonawcq lub zrezygnowai z powierzenia wykonania czqsci przedmiotu zam6wienia
podwykonawc"y.

8.16. Jeieli zmiana lub rezygnacja

z podwykonawcy bedzie dotyczyi podmiotu, na kt6rego zasoby Wykonawca powolywal siq,
na zasadach okre6lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu,
Wykonawca bqdzie zobowiEzany wykazaC ZamawiajEcemu, ie proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym ni2 podwykonawca, na kt6rego zasoby Wykonawca powofywal sie w trakcie postqpowania.

8.17. Powierzenie wykonania czesci przedmiotu zam6wienia podwykonawcom nie bqdzie zwalniad Wykonawcy
8.18.
8.L9.

z

odpowiedzialnosci za naleiyte wykonanie zam6wienia.
Wykonawca bgdzie odpowiadai za dzialania i zaniechania podwykonawc6w lub dalszych podwykonawc6w jak za swoje
wtasne. Wykonawca bqdzie ponosiC wobec ZamawiajEcego pefnq odpowiedzialn0S6 za zakres zamdwienia wykonany
przy pomocy podwykonawc6w lub dalszych podwykonawc6w.
Na kaide iEdanie ZamawiajEcego, Wykonawca bedzie zobowiEzany udzielii na piSmie wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawc6w i dalszych podwykonawc6w.

9.1. PostQpowanie prowadzonejest w jQzyku polskim.
9.2. w postQpowaniu komunikacja miQdzy zamawiajqcym a Wykonawcami
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.L0.

9.11.

odbywa siq osobi3cie, za posrednictwem
posfaica lub przy uiyciu Srodk6w komunikacji elektronicznei w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
uslug droga elektronicznq (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, z 2O!S r., poz. 1844, z 20L6 r., poz. 147 i 615).
Wykonawca sklada oferte pod rygorem niewainosci w formie pisemnei.
W korespondencji kierowanej do zamawiajEcego Wykonawca powinien poslugiwaC siq oznaczeniem sprawy okreslonym
w SIWZ.
Wszelka korespondencjq do Zamawiajqcego zwiqzana z postepowaniem naleiy kierowai na adres:
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNU PAfSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAT W KRAKOWIE
ul. Piotra Borowego 14,30-215 Krak6w (Sekcia Zam6uriei Publicznychl, e-mail: aneta.kiepiel-smoluch@imgw.pl
ZamawiajEcy iqda niezwlocznego potwierdzenia przez Wykonawcq (w postaci kr6tkiej informacji zwrotnej) faktu
potwierdzenia otrzymania wszelklch informacji przekazanych przy uiyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej, o kt6rych
mowa w ust.9.2., a na fqdanie Wykonawcy potwierdzifakt otrzymania od niego takich informacji.
W przypadku, gdy jakiekolwiek informacje przekazane przez Wykonawcq sq nieczytelne zamawiajqcy moie zwr6cii siq o
ich ponowne przekazanie.
Osobq uprawnionq ze strony Zamawiajecego do porozumiewania siQ z Wykonawcamijest: Pani Aneta Kiepiel - Smofuch,
e-mail: aneta.kiepielsmoluch(aimsw.pl .
Procedura wyjasniania SIWZ:
1) Wykonawca moie zwr6ci6 sie do Zamawiajqcego o wyja6nienie treici SIWZ. Zamawiajqcy udzieli wyjasnief
niezwlocznie, jednak nie p6iniej nii na 2 dni przed uplywem terminu skiadania ofert pod warunkiem, ie wniosek o
wyja6nienie tresci SIWZ wpfynqf do ZamawiajEcego nie p6iniej niz do kodca dnia, w kt6rym uplywa polowa
wyznaczonego terminu skladania ofert;
2)jeieli wniosek o wyrainienie tresci SlWz wplynEf po uplywie terminu skladania wniosku, o kt6rym mowa w pkt 1), lub
dotyczy udzielonych wyjaSniei, zamawiajAcy mo2e udzielii wyja6niei lub pozostawii wniosek bez rozpoznania;
3) przedtu2enie terminu skladana ofert nie wplywa na bieg terminu skfadania wniosku, o kt6rym mowa w pkt 1);
4) w przypadku rozbieino6ci pomiqdzy treiciq slWz, a tresciA udzielonych wyjaJnie6, jako obowiazujAca naleiy przyjqC
trese pisma zawierajEcego p6iniejsze oSwiadczenie zamawiajqcego.
Wykonawca ma obowiqzek porozumiewai sie z zamawiajacym wylqcznie w spos6b okreslony w ust.9.1. Nie dopuszcza
sie jakichkolwiek innych sposob6w komunikacji miedzy Zamawiajqcym a Wykonawcami. oznacza to, ie zamawiajAcy nie
bqdzie udzielal iadnych wyjainiefi lub innych informacji w odpowiedzi na pytania dotyczace tredci SIWZ kierowane przez
Wykonawc6w w spos6b inny ni2 przewidziano to w ust. 9.2. (np. telefonicznie).
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9.12. ZamawiajAcy nie przewiduje zebrania Wykonawc6w.
9.13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy moie przed uplywem terminu skfadania ofert zmienie trese SIWZ.
9.14. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiqzane ze sporzEdzeniem oraz zfoieniem oferty, ZamawiaiQcy nie przewiduje
zwrotu koszt6w udziafu w postqpowaniu.

10.1.

ZamawiajAcy nie wymaga wniesienia wadium.

11.1. Wykonawca jest zwiQzany ofertE do uplywu terminu 30 dni, przy czym bieg terminu zwiezania ofertq rozpoczyna siq
wraz z uplywem terminu skfadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek ZamawiajEcego mo2e przedluiyi termin zwiqzania ofertE, z tym, ie
ZamawiajAcy moie tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwiqzania ofertq zwr6cii sie do Wykonawc6w
o wyraienle zgody na przedluienie tego terminu o oznaczony okres, nie dluiszy ni2 60 dni.
O ile wadium bylo wymagane, przedfuienie terminu zwiQzania ofertE jest dopuszczalne tylko z iednoczesnym
przedfuZeniem okresu waino6ci wadium albo, jeieli nie jest to moiliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedfuiony
okres zwiEzania ofertq. Je2eli przedlu2enie terminu zwiqzania ofertE dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiqzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuienia dotyczy jedynie Wykonawcy, kt6rego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

12.1. Kaidy Wykonawca moie zloiyi tylko jednq ofertq na iedno lubwiecei zada6.
12.2. OfertQ skfada siq pod rygorem niewa2no6ci w formie pisemnej. Zamawiajqcy nie

dopuszcza skladania ofert w postaci

elektronicznej.

12.3. Trese zloionej oferty musi odpowiadai tresci slwz. Oferta musi obejmowai caly zakres zam6wienia okreslony w SlWz.
12.4. Postepowanie prowadzi siqw jqzyku polskim iZamawiajacy niewyraia zgody na zloienie o(wiadcze6, oferty oraz innych
dokument6w w jednym

z

jqzyk6w powszechnie u2ywanych w handlu miedzynarodowym.

12.5. Dokumenty sporzEdzone w jezyku obcym sq skladane wraz z tiumaczeniem na jqzyk polski.
12.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zloieniem oferty oraz uczestnictwem w postqpowaniu
o udzielenie zam6wienia publicznego. zamawiajQcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.
12.7. Wz6r formularza stanowi ZalEczniknrL.
12.8. Ofertq podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnqtrz i zaciEgania zobowiqzad w
wysokosci odpowiadajqcej cenie oferty.
12.9. Jeieli wykonawce reprezentuje pelnomocnik, wraz z ofertQ sklada sie pelnomocnictwo w oryginale lub kopii
poswiadczone.i przez notariusza.
L2.10. Zamawiajqcy nie dopuszcza m02liwosci skladania ofert wariantowych.
12.11. Ofertq naleiy sporzqdzii w spos6b staranny, czytelny i trwaty. Stwierdzone przez Wykonawce w ofercie bledy i omytki w
zapisach - przed jej ztoieniem- poprawia siq przez skreslenie dotychczasowej treici i wpisanie nowej, z zachowaniem
czytelnogci blednego zapisu oraz parafowania poprawki przez osobq podpisujqc4 ofertq.
12.12. OfertQ naleiy przygotowad tak, by z zawartosciE oferty nie moina byfo zapoznai sie przed uplywem terminu otwarcia
ofert.
12.L3. Zaleca siq, aby Wykonawca zbroszurowal ofertq oraz ponumerowal kolejno jej strony.
12.1-4. Wykonawca sklada ofertQ w zamkniqtej kopercie lub innym opakowaniu w spos6b zapewniajqcy nieujawnienie treSci
oferty do chwilijej otwarcia. Zamknieta koperta lub inne opakowanie musi zawierai oznaczenie:

-

Insq ut Meteorologii I Gospodarki wodnel
- Padstwowy

Ins$ut

Badawazy

Oddzlalw xral(owle
ul. Piotra Borowego 14,3G215 Krak6w
Sekcja Zam6wiei Publicznvch
OFERTA

w przetaagu nieosraniczonvm na wykonanle zadanla pn.:

,,Sukcesywna dostawa oleju opalowego dla Oddzialu Insty'tutu Meteorologll lGospodarkl

-

Pafstwoweco Instvtutu Badawczero w Krakowie"
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NIE OTWIEf|AC PRZED DNIEM 05 patdziernika

zou r.

Do GoDzlNY 10:15

L2.15. ZamawiajEcy informuje, ii zgodnie z art. 8 w zwiqzku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty skladane w postqpowaniu
o zam6wienie publiczne sq jawne i podlegajq udostqpnieniu od chwili ich otwarcia, z wylqtkiem informacji stanowiacych
tajemnicq przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenc.ii (Dz.U.
z 2003 r. Nr 153, po2.1503 z p6in. zm.l, je6li Wykonawca nie p6iniej nii w terminie skfadania ofert zastrzegl, ie nie
mogQ one byd udostqpniane i jednoczesnie wykazal, ii zastrzeione informacje stanowiQ tajemnice przedsiebiorstwa.
12.16. Nie ujawnia siq informacji stanowiacych tajemnicQ przedsiQbiorstwa w rozumieniu przepis6w ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2OO3 r., poz. 1503 z p6in. zm.), jeieli Wykonawca, nie p6iniej nii w terminie skfadania
ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu zastrzegt 2e nie mogq byi one udostepnione oraz

wykazat ii zastrzeione informac.ie stanowiq tajemnice przedsiqbiorstwa. W takim przypadku Wykonawca oznacza
informacje stanowiQce tajemnice przedsiebiorstwa klauzulq ,,tajemnica przedsiqbiorstwa - nie udostqpnia6" w

oddzielnej wewnqtrznej kopercie lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych element6w oferty.
moie zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a takie informacji dotyczEcych ceny, terminu wykonania
zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platnosci zawartych w jego ofercie.
12.18. ZamawiajAcy informuje, ie w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp,
12.1.7. Wykonawca nie

zloione przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowie bqdq tajemnice przedsiqbiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bqdzie przysfugiwafo prawo zastrzeienia ich jako tajemnica
przedsiqbiorstwa. Przedmiotowe zastrzeienie zamawia,iqcy uzna za skuteczne wyfAcznie w sytuacji, kiedy Wykonawca
a

opr6cz samego zastrzeienia jednoczesnie wykaie,

ii dane informacje stanowiA tajemnice przedsiQbiorstwa.
12.19. Wykonawca moie przed upfywem terminu skladania ofert, zmienii lub wycofad oferte przed upiyrvem terminu
skladania ofert, informujqc o tym zamawiajQcego.
12.20. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne oSwiadczenie, ie wycofuje oferte.
12.21. InformacjQ o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty naleiy zfoiyi wg takich samych zasad jak oferta tj. w kopercie
oraz dodatkowo oznaczyd ,,ZMIANA OFERTY" lub ,,WYCOFANIE OFERTY" i zawierai pelnE nazwq i adres Wykonawcy.
L2.22. Informacja o wycofaniu powinna nastepie poprzez zloienie pisemnego oiwiadczenia iwg takich samych zasad jak oferta
oraz powinna byC podpisana przez osobq (osoby) upowainione w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadajecE
pelnomocnictwo do dokonywania okreslonych czynnosci prawnych. W tym przypadku pelnomocnictwo Wykonawca
zobowiqzany jest dofqczy€ do informacji o wycofaniu oferty w oryginale lub kopii po6wiadczonej przez notariusza.
L2.23. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialno6ci za zdarzenia wynikajqce z nienaleiytego oznakowania koperty/opakowania
lub braku kt6rejkolwiek z wymaganych informacji.
,,'

1..{

13.1. Oferty naleiy skladai w siedzibie Zamawiajacego, lnstytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej Padstwowym Instytucie
Badawczym Oddzial w Krakowie, ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Krak6w, Pok. Sekretariat, od poniedziafku do piatku,
n:e p6iniej nii do dnia 05 paidziernika 2017 r. r. do sodzlnv 10:00
13.2. ZamawiajQcy otworzy oferty w dniu 05 paidziernika 2017 r, o sodzinie 10:15 w budynku Oddziafu IMGW-PIB w
Krakowie, ul. Piotra Borowego 14,30-2L5 Krak6w, parter, pok.

1

13.3. Otwarcie ofert jest jawne.
13.4. BezpoSrednio przed otwarciem ofert zamawiajqcy podaje kwotq, jakq zamierza przeznaczyi na sfinansowanie
zam6wienia.

1.3.5. Podczas otwarcia ofert podane zostanE nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawc6w, a takie informacje dotyczEce ceny,
terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji iwarunk6w ptatnoici zawartych w ofertach.
13.6. Niezwlocznie po upfywie terminu otwarcia ofert zamawiajQcy zamiefui na stronie internetowej informacje dotyczEce:

1) kwoty, iakE zamierza przeznaczye na sfinansowanie zam6wienia,
2) nazw (firm) oraz adres6w Wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zam6wienia, warunk6w pfatnosci zawartych w ofertach.
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14.1. Wykonawca poda w ofercie cenq lqcznq netto i brutto
14.2.

za realizacje przedmiotu zam6wienia.

Cena jednostkowe zawierajq wszelkie koszty jakie Wykonawca ponosl

w celu naleiytej realizacji przedmiotu umowy,

zgodnie z obowiqzujEcymi przepisami a tak2e wymaganiami ZamawiajEcego okreilonymi w SIWZ i zafEcznikach do SIWZ,
jak r6wniei czynnodci w niej nie ujqte, a kt6rych wykonanie jest niezbqdne do prawidtowej realizacji zam6wienia, w tym
w szczeg6lnoCci: oplaty, akcyza, koszty wynagrodzed os6b zaangaiowanych do wykonania niniejszego zam6wienia,

koszty wyposaienia pracownik6w, koszty opakowania, ubezpieczenia i dostawy lokalizacje wskazane przez
ZamawiajqceSo, podatek VAT, ewentualny zysk Wykonawcy i inne naleinoici platne przez WykonawcQ oraz wszelkie
elementy ryzyka zwiEzane z realizacjA przedmiotowego zam6wienia.

14.3.

Cena moie bye tylko jedna za oferowany przedmiot zamdwienia, nie dopuszcza sie wariantowosci cen. Wszelkie upusty,
rabaty powinny byC od razu ujqte w obliczonej cenie, tak by wyliczona cena byla cenA ostateczna, bez koniecznoici
dokonywania przez Zamawiajqcego jakichkolwiek przeliczeh, itp. dzialafi w celu jej okreglenia.

14.4- Cena oferty musi byd wyraiona w zlotych polskich (PLN) i okreJlona z doktadnoiciq do dw6ch miersc po przecinku.
14.5. Cena oferty, obliczona zgodnie z dyspozycjq pkt 14.1- 14.3, bqdzie podstawq wyboru najkorzystniejszej oferty.
14.6. Je2eli zloiono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzifby do powstania obowiqzku podatkowego Zamawiajqcego zgodnie z
przepisami o podatku od towar6w i usfug w zakresie dotyczqcym wewnqtrzwsp6lnotowego nabycia towar6w,
Zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i ustug, kt6ry mialby
obowiqzek wplacii zgodnie z obowiqzujEcymi przepisami.
14.7. Rozliczenia miqdzy ZamawiajEcym a WykonawcE bqdq dokonywane w ztotych polskich (pLN).
14.8. Cena ofertowa bqdzie stanowi6 wynagrodzenia ryczattowe i ostateczne Wykonawcy.

15.1. Ocenie podlegajq tylko oferty niepodlegajqce odrzuceniu.
15.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajqcy bqdzie

1.
2.

Cena

-

siQ

kierowal nastqpujacymi kryteriami iich znaczeniem:

95 %.

Termin dostawy

-

5 %.

Punkty przyznawane za podane w pkt L kryteria bedq liczone dla poszczeg6lnych czqdci wedlug nastqpujAcych wzor6w:

Kryterium L - Cena
Waga kryterium - 95 %
Max. ilolC punkt6w jakie moie otrzymai oferta za kryterium

-

95 pkt

Cmin
C=

--------- * 100 pkt '* 95 %
Cr

liczba punkt6w przyznanych badanej ofercie w ramach kryterium cena
cmin - cena ofert najtadszej
Cr - cena oferty rozpatrywanel
C-

oferty

w

poszczeg6lnych czesciach

bqdq oceniane

w

odniesieniu

do

najkorzystniejszych warunk6w

przedstawionych przez Wykonawc6w w zakresie kryterium ceny fqcznej brutto.
Maksymalna iload punkt6w - 95 pkt.

Oferta wypefniajqca

w

najwyiszym stopniu wymagania okreslonego kryterium, otrzyma maksymalnq ilo6i

punkt6w.
Pozostalym Wykonawcom, spelniajAcym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza lic2ba punkt6w.

Kryterium 2 - Termin dostawy

Wagakryterium-5%
Max. ilose punkt6w jakie moie otrzymad oferta za kryterium

-

5 pkt
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T min
T=

-------

* 100 pkt *

5%

Tr
T min - najkr6tszy czas realizacji zam6wienia
Tr - czas realizacji zam6wienia oferty rozpatrywanej
Maksymalny czas realizacji zam6wienia od otrzymania zam6wienia wynosi 48 godzin.

w odniesieniu do najkorzystniejszych warunk6w przedstawionych przez Wykonawc6w
w zakresie kryterium termin realizacji zam6wienia w zakresie poszczeg6lnych czqfci.
Maksymalna iloSd punkt6w - 5 pkt.
Oferta wypelniajAca w najwyiszym stopniu wymagania okre6lonego kryterium, otrzyma maksymalnA ilosi punkt6w.
Pozostafym Wykonawcom, spdniajEcym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punkt6w.
Wykonawca oferuiqcy termin dostawy r6wny wymaganemu przez ZamawiajQcego, otrzyma O pkt w ramach kryterium
termin realizacji.
W przypadku wyznaczenia przez Wykonawce terminu dostawy dluiszego nii wymagany przez ZamawiajEcego,
Zamawiajqcy oferte odrzuci.
Oferty bqdQ oceniane

15.3.

Oferta, ktdra otrzyma najwiqkszq, lqcznE ilo6i punkt6w w poszczeg6lnych czq3ciach uznana zostanie za
najkorzystniejszq. Ocena og6lna poszczeg6lnych ofert w danej czqSci dokonywana bQdzie w oparciu o poniiszq
formutq:

P =C+T

- oznacza fqcznq ocenA jako sumq punkt6w w poszczeg6lnych
- liczba punkt6w uzyskanych w kryterium cena
T- liczba punkt6w uzyskanych w kryterium termin realizacji
P

kryteriach

C

15.4. Oferta najkorzystniejszq bqdzie oferta, niepodlegajqca odrzuceniu ikt6ra uzyskala najwiqkszq iloii punkt6w.
15.5. Punktacja prtyznawana ofertom w poszczeg6lnych kryteriach bQdzie liczona z dokladnoSciq do dw6ch miejsc po
przecinku. Najwyisza liczba punkt6w wyznaczy najkorzystniejszq oferte.
15.6. Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta bqdzie odpowiadaC wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru.
15.7. Jeieli nie bqdzie moina dokonaC wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzglqdu na to, 2e dwie lub wiqcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i pozostalych kryteri6w oceny ofert, zamawiajqcy spoi16d tych ofert dokona wyboru oferty z niisza
cena, a jeieli zostaly zfo2one oferty o takiej samei cenie, zamawiajqcy wzywa wykonawc6w, kt6rzy zlo2yli te oferty, do
loienia w terminie okreslonym przez ZamawiajEcego ofert dodatkowych.
15.8. W toku badania ioceny ofert ZamawiajEcy moie iadad od Wykonawc6w wyjasniei dotyczacych treSci ztoionych ofert.
Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiedzy zamawiajAcym a Wykonawcq negocjacji dotyczEcVch zloionej oferty wraz z
zastrzeieniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
15.9. ZamawiajEcy zgodnie z art.87 ust. 2 ustawy Pzp poprawia w ofercie:
1) oczywiste omylki pisarskie;
2)oczywiste omylki rachunkowe, w uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek'
3) inne omylki polegajqce na niezgodnosci oferty z SIWZ, niepowodujqce istotnych zmian w tresci oferty
- niezwlocznie powiadamiajqc o ty, Wykonawcq, kt6rego oferta zostala poprawiona.
15.10. Przez omylkq rachunkowq naleiy rozumied kaidy wadliwy wynik dzialania matematycznego (rachunkowego) przy
zaloieniu, ie skladniki dziafania sE prawidlowe.
15.11. ZamawiajEcy odrzucl oferte, jeSli nastApiq okolicznosci wskazane w art. 89 pkt L ustawy pzp.
15.12. ZamawiajAcV uniewaini postqpowanie, jeSli zaistnieiq przesfanki okre6lone w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

16.1. Wykonawcy, kt6rego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszE, ZamawiajAcy wskaie termin miejsce podpisania
umowy oraz inne, ewentualne, niezbqdne do podpisania umowy formalnodci. Niedokonanie przez Wykonawcq
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powolanych formalnosci w wyznaczonym przez Zamawiajqcego terminie, Zamawiajqcy moie uznai za uchylenie siq
przez Wykonawce od zawarcia umowy.
16.2. Umowa w sprawie zam6wienia publicznego moze zostad podpisana ze strony Wykonawcy wylqcznie przez osobe

uprawnionq do reprezentowania wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub osobq we wfasciwy spos6b
umocowanq do dokonania tej czynnodci. W przypadku, gdy umowQ ze strony Wykonawcy ma podpisai pelnomocnik,
ZamawiajQcemu naleiy przekazai oryginaf pefnomocnictwa lub jego kopiq poswiadczonq przez notariusza lub osobq/y
wystawiajQcq/e pelnomocnictwo. Z treici pelnomocnictwa powinno w spos6b wyrainy wynikad umocowanie
pelnomocnika do podpisania umowy.

16.3. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sie o udzielenie zam6wienia, w przypadku gdy zfo2ona przez nich oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszE, bqdq zobowiqzani, na zqdanie Zamawiajqcego, do przedfoienia mu, oryginalu lub kopii
poswiadczonej za zgodno$i z oryginalem przez Wykonawcdw, umowy reguluj4cej ich wsp6lpracq.

16.4. Jeieli Wykonawca, kt6reSo oferta zostala wybrana uchyla siq od zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego
lub, o ile jest ono wymagane przez zamawiajAcego, nie wnosi zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy,
zamawiajqcy moie wybrai oferte najkorzystniejszq spo6r6d pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba, ie zachodzq przeslanki, o kt6rych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.
16.5. Zamawiajqcy powiadomi wybranego Wykonawcq o miejscu iterminie podpisania umowy.

Zamawiajqcy nie wymaga zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy.

18.1.

Umowa w sprawie zam6wienia publicznego,.iakq zmawiajqcy zawrze z Wykonawcq, zostanie sporzqdzona na podstawie
Wzoru umowv.

18.2. Zamawiajqcy przewiduje moiliwodi dokonania w okredlonych okoliczno6ciach zmian postanowied umowy zawartej

z

Wykonawcq.
Wszelkie zmiany treSci umowy bqdA wymagai pod rygorem niewainosci zachowania formy pisemnej.

18.3.
18.4. Przewidziana w ust. 1.8.2. mozliwosc dokonania zmian postanowiei zawartej umowy obeimu.ie w

szczeg6lnosci

nastqpujqce sytuacje:

1) zmiany w obowiEzujEcych przepisach prawa lub wejicie w zycie nowych przepis6w prawa w zakresie przedmiotu
umowy;
2) zmiany

w innych, powiqzanych z przedmiotem Umowy przedsiQwziQciach realizowanych lub przewidzianych do
realizacji przez Zamawiajqcego, kt6rych to zmian nie mo2na bylo przewidzied w chwili zawarcia umowy, wpfywajqce na
zakres, spos6b lub terminy realizacji przedmiotu Umowy;
3) zmiany w organizac.ii ZamawiajaceBo, wplywajqce na zakres, spos6b lub terminy realizacji przedmiotu Umowy;
4) zmiany podejicia do realizacji wymaga6 opisanych w SlWz, jeieli taka zmiana wynika z nieprzewidzianych

i

niezaleznych od ZamawiajAcego lub Wykonawcy okoliczno6ci, kt6re wystqpity w trakcie realizacji przedmiotu umowy
oraz zmiany te nie powodujA ograniczenia korzySciZamawiajEcego;

5) zaistnienie innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkujacej niemoiliwoicia wykonania lub
naleiytego wykonania przedmiotu umowy;
6) wystqpienie okolicznogci sity wy2szej, o kt6rej mowa we wzorze umowy;
7) wystEpienie okolicznosci, kt6rych Zamawiajqcy dzialajqc z nale2ytq starannoiciE nie m6gl przewidziei, przy czym
wartose zmiany nie mo2e przekroczyi 50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o kt6rym mowa we wzorze umowy;
8) zastqpienie Wykonawcy nowym Wykonawcq, w szczeg6lnosci w wyniku pofqczenia, podziafu, przeksztalcenia,
upadfosci, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiqbiorstwa, o ile nowy Wykonawca bqdzie spetniaf
warunki udziatu w postqpowaniu, nie bqdq zachodzii wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociqgnie to za sobE
innych istotnych zmian umowy;
9)jeieli zmiany, niezaleinie od ich wartoici, nie sq istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy pzp;
10) jeieli lqczna wartosc zmian umowy jest mniejsza od 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o kt6rym mowa we
wzorze umowv;
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1.8.5. Kaida ze stron umowy bedzie mogla wystqpie z propozycjq dokonania zmian postanowief zawartej umowy. Propozycja
ta bgdzie musiala wskazywai na okolicznoici uzasadniajqce wprowadzenie zmian, a o ile to wlaSciwe, zawierai takie
dowody na potwierdzenie rzeczywistego istnienia tych okolicznosci.

L8.7. Zmiany postanowief zawarte.i umowy nie mogE doprowadziC do naruszenia art. 144 ust.

l

ustawy Pzp.

19.1. Srodki ochrony prawnei przyslugujE Wykonawcy, a takie innemu podmiotowi, jeieli ma lub miaf interes w uzyskaniu
zam6wienia oraz poni6sf lub mo2e poniedi szkodq w wyniku naruszenia przez ZamawiajEcego przepis6w ustawy.

19.2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu oraz SIWZ przyslugujq r6wniei organizacjom wpisanym

na

liste, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

z

od niezgodnej przepisami ustawy czynnosci Zamawiajqcego podjete.i w
postqpowaniu lub zaniechania czynno3ci, do kt6re.i Zamawiajqcy jest zobowiQzany na podstawie ustawy.
1.9.4. Odwofanie przysluguje wylqcznie wobec czynnoici:
1)wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia, zam6wienia z wolnej rqki lub zapytania o cenq,
2) okreslenia warunk6w udziafu w postepowaniu.
3) wykluczenia odwolujEcego z postqpowania,
4) odrzucenia oferty odwolujqcego,
5) opisu przedmiotu zam6wienia,
6) wyboru oferty najkorzystniejszej.
19.5. Odwolanie powinno wskazywat czynnoii lub zaniechanie czynno6ci zamawiajqcego, kt6rej zarzuca siQ niezgodnoii z
przepisami ustawy, zawierai zwiezle przedstawienie zarzut6w, okre6lai 2qdanie oraz wskazywad okoliczno6ci faktyczne i
prawne uzasadniajqce wniesienie odwofania.
19.6. odwolanie wnosi siQ do Prezesa Krajowej lzby odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio wfasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
19.7. OdwolujQcy przesyfa kopiq zamawiajqcemu przed upfywem terminu do wniesienia odwolania w taki spos6b, by m6gl on
zapoznad siq z iego tresciE przed upfywem tego terminu. Domniemywa siq, ii ZamawiajEcy m6gf zapoznac siq z treSciE
odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jeieli przeslanie jego kopii nastqpilo przed uplywem terminu do
jego wniesienia przy uiyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej.
19.8. Odwofanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynnosci zamawiajEcego stanowiAcego podstawe
jego wniesienia - jeieli zostafy przeslane w spos6b okre6lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie
10 dni-jeieli zostafy przesfane w inny spos6b.
19.9. Odwolanie wobec tresci ogfoszenia o zam6wieniu, a takie wobec postanowiei SIWZ, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zam6wieri Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
19.10. Odwotanle wobec czynno6ci innych nii okreSlone w ust. L9.8. i 19.9. wnosi siq w terminie 5 dni od dnia, w kt6rym
powziqto lub przy zachowaniu naleZytej starannoici moina byto powziEe wiadomose o okolicznoiciach stanowiAcych
podstawQ jego wniesienia.
19.11. Odwolanie podlega rozpoznaniu, ,eieli nie zawiera brak6w formalnych oraz uiszczono wpis.
19.12. Wpis uiszcza sie najp6iniej do dnia uplywu terminu do wniesienia odwolania, a dow6d jego uiszczenia dolacza sie do
odwolania.
19.13. Wykonawca mo2e w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowa6 ZamawiajAcego o niezgodnej z
przepisami ustawy czynnosci podjqtej przez niego Iub zaniechaniu czynnoSci, do kt6rej jest on zobowiezany na
podstawie ustawy, na kt6re nie przysfuguje odwolanie na podstawie ust. 19.4.
19.14. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji ZamawiajEcy powtarza czynnoii albo dokonuje czynnoJci
zaniechanej, informujEc o tym Wykonawc6w w spos6b przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynnoici.
19.15. Na czynnosci, o kt6rych mowa w ust. 19.14. nie przysluguie odwolanie, z zastrzeieniem ust. 19.4.
19.16. Srodki ochrony prawnej zostaiy uregulowane w ustawie
w Dziale Vl pt.: ,,Srodki ochrony prawnej" (art. 179-1.98g
19.3. Odwolanie przysluguje wylAcznie

-

ustawy Pzp).

Zalacznik nr

1

| Formularz ofertowy
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zalqcznlk nr 2

Oswiadczenie o spefnianiu warunk6w udziatu w postqpowaniu

Zalecznlk nr 3

Oiwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zalqcrnlk nr 4

Wz6r umowy

Zelecznlk nr 5

Zobowiazanie do udostepnienia zasob6w, wiedzy i doiwiadczenia

Zalecznlk nr 6

Ogwiadczenie o przynaleinoici lub braku przynaleinosci do grupy kapitalowej

z

postqpowania
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Zalqcznik nr

1

do SIWZ

FORMU!ARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcyl:

Adres:

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiajqcym: imie i nazwisko

nr telefonu:

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

Figuruiemy

w

odpowiednim publicznie

dostqpnym,

bezplatnym

rejestrze

handlowym:

(nazwo zoSwiqdczenio, numer rejestracyjny, ddres internetowy je2eli zoswiodczenie jest dostepne w
t'ormie elektronicznej)
Czy wykonawca

jest: mikroprzedsiqbiorstwem, mafym czy (rednim przedsiebiorstwem?

INSTYTUT MEIEOROTOGII i GOSPODARKI WODNEJ

Patistwowy Ins$ut Badawczy
Oddzial W Krakowle
ul. Plotra Borowego 14
30-215 Krak6w
OFERTA

odpowiadajEc na ogloszenie o postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie pn.,,sukcesywna dostawa oleju
opalowego dla Oddziafu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnel - Paistwowego Instytutu Badawczeto w Krakowle",
prowadzonym w trybie przetarSu nieograniczonego, skfadamy niniejszq ofertq i oferujemy wykonanie przedmiotu niniejszego
zam6wienia:

Zadanie 1
Cena za 1000 litr6w:

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

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

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

Podatek VAT ...........

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

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

tqczna cene:
Brutto ..................... PLN

(sfownie:..........

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

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

Podatek VAT...........

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

(sfownie:..........

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

Termin dostawy........ godzin od przyjqcia zam6wienia do realizacji.
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zadanle 2
Cena za 1000 litr6w:

Podatek VAT...........% ................. pLN (slownie:..................

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

Zadanie 3
Cena za 1000 litr6w:

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

Netto ............. PLN (sfownie:

tqcznq cenq:

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

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

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

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

L.

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 niniejsze zam6wienie.
Przyjmujemy warunki platnosci opisane w lstotnych postanowieniach umowy.

lnformujemy, ie wyb6r oferty nie bqdzie/bqdzie2 prowadziC do powstania u zamawiajqcego obowiqzku podatkowego w
odniesieniu do nastqpujqcych towar6w lub usfug:

(Wmienie nazwahodzoj toworu, kt6rych dostowa lub Swiadczenie bqdzie prowadzi' do jego powstonio)

Wartose towar6w

lub uslug powodujeca powstanie

obowiEzku podatkowego

po stronie

zamawiajqcego wynosi:

.,.............,, zf nettO,
OSWIADCZE'UA:

Oswiadczamy, ie cena oferty zawiera wszystkie elementy cenotw6rcze, wynikajqce z zakresu i sposobu realizacji
przedmiotu zam6wienia okre6lonych w S|WZ.
Oswiadczamy, ie zapoznalismy sie z SlWz i nie wnosimy do niej zastrzeied, a takie, ie zdobyliSmy informacje konieczne do
przygotowania oferty.
Jesteimy zwiQzani ofertE przez okres 30 dni od upfywu terminu skfadania ofert.
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9.

OJwiadczamy, ie zalqczone do SWIZ ,,lstotne postanowienia umowy" (ZalEcznik nr 4 do SIWZ) zostafy przez nas
zaakceptowane bez zastrzeiei i w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiqzujemy sie do zawarcia
umowy na podanych w niej warunkach.
10. Przedmiot umowy zobowiqzujemy siq wykonai zgodnie z warunkami i wymaganiami ustalonymi w SIWZ.
11. Oswiadczamy, ie tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowiq
informacje zawarte w ofercie na stronach nr:
kt6re nie mogq byC
udostepniane.
12. OSwiadczamy, ie zalqczone do oferty dokumenty opisujq stan prawny ifaktyczny, aktualny na dziei skladania ofert.
13. Przedmiot zam6wienia zamierzamy wykona6:

a)

sitami wlasnymi'z,

b)

silami w{asnymi i przy pomocy podwykonawc6w w zakresie2:

(naleiy wskazoi

czQSC

zqm6wienia, kt6rq wykonowca zomierzo powierzyi podwykonowcy oraz,

o ile jest to jui

Wykonowcy wiodome, podae firmy podwkonawctw)

c)

sifami wlasnymi i przy pomocy podwykonawc6w, na kt6rych zasoby powolujemy siq w ofercie2

(wskazoi zokres czqlci zom6wienio, kt6ry Wykonawca zamletzd powierzyc podwykonowcy oraz lirmy podwykonawc6w)
Do oferty zalqczamy nastqpujqce dokumenty:

Miejscowo't

i

doto

'w ptzypadku Wykonowcdw Wstepujqcych wsp6lnie noleiy
2

3

n ie potrzebne

(inie, no2wbko, podpit pieczecl

podoC done wszystkich Wykonawcdw

skreClit

podpis omby lub os6b uprownionych do reprezentowonio Wykonowcy
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Zdlqcznik nr 2 do SlwZ

Zamawiaj?cy:
IMGW.PIB
Oddziaf w Krakowie
ul. Plotra Borowego 14
3G215 (rak6u,
Wykonawca:

Adres:
NIP/PESEI.:
YAC .

reDrezenlowanv 0rzez:

(imie, nozrlsko,stonowisko/podstowo do rcprezentocji)

Oiurladcrenle VtMonawcv
sktadane na podstawie art. 25a ust.

I

ustawy z dnla 29 sfycznla 2(Xl4 r.

Prawo zam6wiei publlcznych (dalel lako: ustawa Pzpl,
DOWCZACE sPETI{IANIA WARUNK6W UDZIATU W POSTEPiOWAiIIU

Na potrzeby postqpowania

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

Oddzlalu Instytutu Meteo?ologli I Gospodarki WodneJ

przez Instytut Meteorologll

I Gospodarki Wodnej

-

-

Pafstwowego Instytutu Badawczego w Krakowle", prowadzonego

Pa stwowy Instytut Badawczy Oddziat

w

Krakowle, ogwladczam, co

nastqpuie:

Oswiadczam, ie spelniam warunki udzialu w postqpowaniu okre{lone przez ZamawiajQcego

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

fntelscor4/o.Cr,

w

Rozdziale 5 ust. 1 SIWZ.

dnia ...................., r.
(inle, nozwisko, pottpit piecz$f

Ogwiadczam, le w celu wykazania spefniania warunk6w udzialu w postqpowaniu, okreglonych przez zamawlajqcego w g 5 ust.

stwz

poregam

na

zasobach

nastqpujQcego/ych

podmiotu/6w:
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w nastepujQcym zakresie:

(wskozaC

podnlot I okretlit odpowledni zdkres dlo wskazanego podmtotu),

.....,.......,.,,,.,,.. (nlelscowdt), dnia ..................... r.
(inie, ndzwkko, Ndpit pie.zetf

oSwiadczam,

ie

wszystkie informacje podane

w

powyiszych o5wiadczeniach

sq

aktualne

i zgodne z prawde oraz zostaly przedstawione z pefnQ Swiadomogciq konsekwencji wprowadzenia zamawiajqcego w blqd przy
pnedstawianiu informacji.

(inie, nodtisko,

I

Ndptt piecz$f

Podpts osoby lub osdb uprcwnionych do reprezentowanio Wykonowcy.
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Zalqcznik nr 3 do SIWZ

Zamawialacv:
IMGW-PIB

Oddzial w Krakowie
ul. Piotra Boaowego 14
3G215 Krak6w
Wvkonawca:
Nazwa:-...---...

NIP/PESEL:

(w przypadku Wykonawcdw ubiegojqcych sie wsp'lnie o udzielenie zam'wlenia nqleiy wypisot wszystkich Wykonowcow)

regrezentowanv Drzez:

(imie, nozwisko, stonowisko/podstswo do rcprezentocjit

OJwiadczenie wvkonawcy
skladane na podstawie art. 25a ust.

I

ustawy

z

dnia 29 stycznia

2OO4

r,

Prawo zam6wief publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOWCZACE SPEINIANIA WARUNK6W UDZtAtU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania

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

Oddzialu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
prze2 Instytut Meteorologii

i

Gospodarki Wodnej

-

-

Pafstwowego lnstytutu Badawczego w Krakowie", prowadzonego

Pafstwowy Instytut Badawczy Oddzial

w

Krakowie, oswiadczam, co

nastepuje:

1.
2.

OSwiadczam,
OSwiadczam,

ie nie podlegam wykluczeniu z postqpowania na podstawie art.24 ust l pkt 12-23 ustawy Pzp.
ie nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art.24 ust.5 pkt t ustawy pzp.

(imiQ, nazwisko, podpis, pieczec)t
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OSwiadczam,

ie

zachodzQ

w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.

(poddt maiqcq zdstosowonie podstawe wykluczenio spoSr6d wymienionych w ort. 24 ust.
Spkt 7

ustaw

Pzp,l. Jednoczegnie oswiadczam,

ie w

I pk 13-t4

............. ustawy pzp

16-20 tub ott. 24 usL

zwiazku z ww. okolicznosciE, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp

podjqfem nastepujlce Srodki naprawcze:

(tnte, nozwisko, podpis, piec2et)t

Oswiadczam,

ie

nastqpujEcy/e podmiot/y,

na

kt6rego/ych zasoby powoluje sie

w

niniejszym postepowaniu, ti.:

(podot pelnq ndzwQ/firme, odres.
podmiotu: NIP/PESEL KRS/ nie podlega/jE wykluczeniu

2

a tokie w zoleinoSci

od

postqpowania o udzielenie zam6wienia-

(ini'

nozwisko, podpis, pieczetl

Oswiadczam, ie nastepujEcy/e podmiot/y, bqdqcy/e podwykonawca/ami:
Nazwa:
NrP/PESEt:
KRS:

(noleiy podoC dane wszystkich podmtotdw)

nie podlega/je wykluczeniu z postqpowania.

(tniQ, norwisko, pdpts,

pieczd
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Ogwiadczam,

ie

wszystkie informacje podane

w powyiszych oiwiadczeniach sq aktualne lzgodne z prawdq oraz zostaly

przedstawione z pefnq Swiadomoicia konsekwencji wprowadzenla zamawiajacego w blEd przy przedstawianiu informacji.

(inie, nozwhkO Ndpit piecz{f

t

Podpb osoby tub os6b uprowntonych do reprezentowonlo wykonowcy.
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ZAIACZNIK

n.4 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE

Umowa nr,....,,.,,...,.
(dalej takie:,,umowa")
zawarta w dniu

w Krakowie

pomiedzy:
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Paistwowym Instytutem Badawczym z siedzibq w Warszawie, ul. podlegna 61,
0L - 673 Warszawa, Oddziaf w Krakowie, ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Krak6w, zarejestrowanym i wpisanym do Krajowego
Rejestru SEdowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xlll Wydziat cospodarczy Krajowego Rejestru
Sqdowego, Nr KRS:0000062756, REGON:000080507 oraz Ntp: 525- OOO-88-09, zwanym dalei ,,ZamawiaiEcym,,,
reprezentowanym przez:
1)

2l
zwanym dalej,,Zamawiajqcym",
........ z siedzibE w ..
wprsanym

do..........

Nlp: ...................., REGON:

dzialajqcym osobiScie/reprezentowanym przez:

zwanym dalej,,WykonawcE",
zwanymi dalej fqcznie ,,strona mi", a indywidualnie -,,Stronq".

Umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczoneSo pn. -Sukcesywna dostawa oleju opalowego dla Oddzialu Instytutu Meteorologii i cospodarki Wodnej
Pafstwowego Instytutu Badawczego w Krakowie", zgodnie z ustawE z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo zam6wief publicznych
(Dz. U. z 2015 r. po7'.2764 z p6in. zm.), numer postqpowania ...................................... .

-

51
PRZEDMIOT UMOWY

zamawiarQcy zfeca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie sukcesywn €t dostawy oteju opolowegol daleji Opal dla
Oddziafu Instytutu Meteorologii i Gospodarki wodnej - Pafstwowego lnstytutu Badawczego w Krakowie zgodnie z OfertQ
Wykonawcl z dnia ..-................. r. stanowiEcq zalqcznik nr 1 i SpecyfikacjA lstotnych Warunk6w Zam6wienia (StWz)
stanowiqcq Zalqcznik nr 2, bedqcymi integralnE czeSciq Umowy w zakresie zodonio J, 2, 3.2

Strony zgodnie potwierdzaiq, ii tqczna ilo56 Opafu jest orientacyjna, sluiaca jedynie do skalkulowania ceny oferty,
por6wnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Faktyczne zapotrzebowanie na Opal z przyczyn niezale2nych od
ZamawiajEcego, w szczeg6lnodci z uwagi na trudne do przewidzenia warunki pogodowe w sezonie grzewczyfi 2OL7 /20f8,
moie sie r6iniC od prognozowanego do 50 %. W takim przypadku Wykonawcy nie bedE przyslugiwaty iadne roszczenia.
Wykonawca oswiadcza,

ii

posiada kwalifikacje niezbQdne do wykonania przedmiotu umowy.

Pnedmiot zostanie okreglone zgodnle z oferta Wykonawcy.
Zadanie/a zostanie okreslone zgodnie z ofertq Wykonawcy.
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TERMIN REATIZAOI UMOWY
L. Wykonawca zobowiqzuje sie realizowad przedmiot zam6wienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia
2018 roku lub do wyczerpania kwoty, o kt6rej mowa w I3 ust. 1, w zaleino6ciod tego co nastqpi wczeiniej

53
WYNAGRODZENIE

1.

tEczne wynagrodzenie brutto z

brutto

2.
3.

4.
5.

6

(slownie:......

q

ulu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy kwoty
........................ zf brutto).

podstawe rozliczei przyjmuje sie ceny jednostkowe okreSlone w ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z postanowieniami ust. 1 i ust. 2 zawiera wszelkie koszty jakie Wykonawca
ponosi w celu naleiyte, realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami a takie wymaganiami
ZamawiajEcego okreslonymi w dokumentacji przetargowej oraz niniejszej umowie, jak r6wnie2 czynnosci w niej nie ujete,
a kt6rych wykonanie jest niezbQdne do prawidtowej realizacji zam6wienia, w tym w szczeg6lnosci: podatki, akcyze, oplaty,
koszty wynagrodzef os6b zaangaiowanych do wykonania niniejszego zam6wienia, koszty opakowania, ubezpieczenia,
dostawy iwytadunku material6w, lokalizacie wskazane przez zamawiajqcego, podatek VAT, ewentualny zysk Wykonawcy i
inne naleinosci platne przez Wykonawcq oraz wszelkie elementy ryzyka zwiqzane z realizacjE przedmiotowego zam6wienia.
ZamawiajQcy nie dopuszcza moiliwosci zwiekszenia kwot, o kt6rych mowa w ust. 1i ust. 2.
zamawiajacy zastrzega, ii wynagrodzenie wykonawcy moie byC niisze od kwoty wskazanej w ust. I i w takim przypadku
wykonawcy nie beda przyslugiwaly iadne roszczenia.
Naleinosd z tytulu wykonania zam6wied objqtych niniejsza umowa, kaidorazowo platna bqdzie przelewem, w terminie do
30 dni od daty doreczenia Zamawiajqcemu prawidfowo wystawionej faktury VAT po protokolarnym potwierdzeniu odbioru
przedmiotu dostawy przez przedstawicieli zamawiajEcego i Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
Za

$4
PRZEDSTAWICIEIE STRON

L.

Osobami odpowiedzialnymi za prawidlowq realizacje Umowy sq:
po stronie ZamawiajEcego:

w lokalizacji ............... tel. .........................., e-mail:
w lokalizacji ............... tel.
, e-mail:
do skfadania zapotrzebowai uprawniona/y jest wylQcznie
po stronie Wykonawcy:
- w lokalizacji ............... tel. .........................., e-mail: .....................
- w lokalizacji ............... tel. .............-............, e-mail:
Strony oiwiadczajq, it osoby, o kt6rych mowa w ust. 1, sE upowainione przez Strone do dokonywania czynnosci zwiqzanych
z realizaciE Umowy, nie sq natomiast uprawnione do zmiany Umowy. Zmiana lub uzupefnienie os6b odpowiedzialnych za
prawidtowa realizacje umowy nie stanowi zmiany Umowy iwymaga jedynie pisemnego oswiadczenia zloionego drugiej
-

Stronie.

5s
oBowtAzKr wYKoNAWcY
Wykonawca zobowiqzuje siq do wykonywania na rzecz zamawiajqcego sukcesywnej dostawy Opalu, zgodnie z bieiEcymi
potrzebami zamawiajqcego, na podstawie odrqbnych zapotrzebowaf przekazywanych Wykonawcy w formie pisemnej na
adres............................. lub faksem na nr............................... lub poczta elektroniczna na adres.
Wykonawca jest zobowiqzany niezwlocznie poinformowad zamawiajEcego o fakcie przyjqcia zapotrzebowania do realizacji,
poprzez wyslanie do Zamawiajqcego informacji o przyjeciu zapotrzebowania na adres mailowy: ...................................... lub
na nr fax
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3.

Dostawa zam6wionego Opalu nastqpowai bqdzie w terminie do ..................... godzin3 (w dni robocze od poniedziafku do
piqtku) liczqc od chwili otrzymania zlecenia przez Wykonawce do nastqpujqcych lokalizacji:
b)
c)

4.

Lokalizacja bedzie kaidorazowo wskazana w zapotrzebowaniu przez Zamawiajqcego.
Wykonawca zobowiqzany jest do dostarczenia caloici Opafu u.iqtego w zapotrzebowaniu w jednorazowej dostawie wraz
z certyfikatem
atestem producenta potwierdza.iqcym spelnianie wymaganych parametr6w Opatu, okre(lonych w
zalqczniku nr 2 z umieszczonym zapisem na tym Swiadectwie, ze dostawa dotyczy zamawiajQcego. Powyisze stanowid
bedzie podstawq do ewentualnego przedfoienia w jednostce badawczej akredytowanej do badania parametr6w Opalu.
Pobranie partii do badad zostanie wykonane w obecnoici Wykonawcy lub kierowcy w dniu dostawy. Nie zrealizowanie
pojedynczej pozycji z zapotrzebowania traktowane bedziejako zwloka w realizacji zapotrzebowania.
Wykonawca odpowiada za naleiytq starannosi oraz terminowosC wykonania dostawy oraz jest zobowiazany do
niezwiocznego informowania Zamawiaj4cego o wszelkich moiliwych op6inieniach w wykonaniu dostawy.

-

5.

6. Odbiory

wykonywanych zapotrzebowai dokonywane bedq przez przedstawicieli zamawiajqcego iWykonawcy, na

podstawie protokofu odbioru zam6wienia. Wz6r protokolu stanowi ZatEcznik nr 3 do umowy.
7. zamawiaiEcy, bez jakichkolwiek roszczed finansowych ze strony Wykonawcy moie odm6wii odbioru dostawy jeieli
dostarczony asortyment nie bedzie zgodny
przedmiotem zam6wienia, zaoferowanym
postepowaniu
i wyszczeg6lnionymi w Ofercie Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiEzuje siq do:
- wykonywania przedmiotu umowy w zakresie i czQstotliwosci okre6lonej w Umowie;
- realizacji Umowy z najwyiszq starannoScia, zgodnie z obowiQzujqcymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz
obowiEzujQcymi przepisami prawa ! postanowieniami Umowy oraz 5lWZ.
Wykonawca ponosi pelnQ i wylqcznq odpowiedzialno6d za wyrzqdzenie szk6d zamawiajacemu lub osobom trzecim,
spowodowane dzialaniem wykonawcy lub os6b lub podmiot6w, ktdrymi posluiyl sie do wykonania przedmiotu Umowy
(w szczeg6lnosci podwykonawc6w). Wykonawca bQdzie mial obowiqzek zaspokoid uzasadnione roszczenia os6b trzecich,
zwalniajqc jednoczejnie zamawiajqcego z wszelkiej z tego tytufu odpowiedzialnosci. W przypadku kierowania jakichkolwiek
roszcze w stosunku do Zamawiajqcego, kt6re wiQtq sie z wykonaniem Umowy przez Wykonawce, ten ostatni przejmie na
siebie takie roszczenia oraz obowiazek ich zaspokojenia.
10. Wykonawca gwarantuje, ie:
przedmiot umowy wolny jest od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych,
Wykonawca zobowiEzuje siq do pokrycia kosztdw naprawy piec6w, gdy ich uszkodzenie lub pogorszenie powstafo w
wyniku stosowania Opalu dostarczonego przez Wykonawcq. Naprawa pieca wykonana zostanie w autoryzowanym
serwisie producenta urzqdzenia. Koszty i ryzyko zwiqzane z naprawq ponosi Wykonawca,
Wykonawca zobowiEzuje siq pokryC roszczenie odszkodowawcze zamawiajacego wynikajqce z koniecznoSci naprawy
lub wymiany urzqdzenia na nowe nie gorsze od uiytkowanego dotychczas, w przypadku gdy naprawa urzEdzenia nie
jest moiliwa na skutek zamontowania lub uiywania Opalu dostarczonego przez Wykonawce.

z

w

9.

a)
b)
c)

55
oBowr4zKr zAMAwtAJAcEGO

1.
2.

ZamawiajAcy przez caly okres obowiqzywania Umowy zapewni Wykonawcy bezptatnie wszelkq pomoc iwszelkie informacie
konieczne do realizacji Umowy.
Zamawiaiacy zobowiezany jest do zaplaty wynagrodzenia naleinego Wykonawcy

97
KARY UMOWNE

L.

Zamawiajqcy bqdzie uprawniony do naliczenia kary umownej:

a)

w

przypadku odstqpienia

od umowy przez

Zamawiajqcego

z

przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy,

w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o kt6rym mowa w 5 6 ust. L umowy,

Termln dostawy bedzie zgodny z terminem zaoferowanym przez Wykonawce (maksymalnie 48 godzin).
tvliejsce lokalizacji dostawy zostanie okreilone zgodnie z ofertQ Wykonawcy.
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b)
c)

w przypadku niewykonania Umowy lub nienalelytego wykonania Umowy przez Wykonawce, innego nii w lit c)
- d) poniiej, z przyczyn leiEcych po jego stronie, w wysokoSci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o kt6rym
mowaw96ust. l umowy,

za op6inienie

w

wykonaniu zapotrzebowania stanowiqcego przedmiot Umowy

- w wysokosci 5 %

wynagrodzenia umownego brutto, o kt6rym mowa w g 6 ust. 1 umowy - za kaidy dziei op6inienia,
w przypadku dostarczenia Opafu niespefniajqcego wymagai Zamawiajacego (np. kalorycznoJci wqgla) w
wysokogci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o kt6rym mowa w 5 6 ust. 1 umowy,
Termin pfatnoJci kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawce wezwania do

d)

-

zapfaty.

zaplata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiqzku wykonania przedmiotu Umowy ani
obowiqzk6w wynikajqcych z Umowt.

tei z jakichkolwiek

Zapfata kary umownej moie nastapii poprzez potrAcenie kary

wynagrodzenia. Wtakim

z naleinego Wykonawcy

innych

przypadku ust. 2 nie ma zastosowania.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjq poniesionej szkody, zamawiajqcy uprawniony bqdzie do

dochodzenia

odszkodowania uzupefniajacego na zasadach o96lnych przewidywanych w kodeksie cywilnym.

s8
oDSTAP|ENTE OD UMOWY

ZamawiajEcy ma prawo odstqpid od umowy w przypadku gdy:
1) zaistniejE okolicznosci, o kt6rych mowa w art. 145 ust. l ustawy prawo zam6wied publicznych;

2) jeieli Wykonawca nie wykonuje lub nienaleiycie wykonuje Umowq i pomimo wezwania do naleiytego wykonania

umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania, nie usunQf wskazanych pisemnie naruszei, nadal wykonujqc
umowq w spos6b nienaleiyty (np. dostarczenie Opafu niespefniajQcego wymaga6 zamawiajecego);
3) wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji.
Odstqpienie od umowy winno byd sporzqdzone w formie pisemnej pod rygorem niewainosci. OdstEpienie od umowy
moie nastQpid w terminie 30 dni od powziqcia wiadomo6ci o zajiciu kt6rejkolwiek z powyiszych okolicznoJci.
zamawiaiqcl zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez podania przrczyn za trzy miesiqcznym okresem
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiqca kalendarzowego.
ZamawiajQcy moie wypowiedziei umowq ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wywiqzania siq Wykonawcy
z postanowief niniejszej umowy lub SIWZ, w szczeg6lnojci dostarczenia Opalu niezgodnego z Umow4 lub SIWZ.
Strony nie odpowiadajq za niewykonanie lub nienaleiyte wykonanie Umowy spowodowane sifq wyiszq. Silq wyiszq
w rozumieniu Umowy sq zdarzenia zewnetrzne, nadzwyczajne, niezaleine od stron, kt6rych nie dalo siq przewidziei przed
podpisaniem Umowy, w szczeg6lno6ci: wojna, pow6di, huragan.
W przypadku zaistnienia sify wyiszej terminy okreslone w Umowie mogq zostad przedluione o okres dzialania sily wyiszej,
a Strona powofujqca sie na zdarzenie sify wyiszej jest zobowi4zana do powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej
o wystqpieniu sily wyiszej nie pdlniej nii w ciEgu 5 dni od dnia wystqpienia takiego zdarzenia.
Jeieli okres dzialania sily wyiszej trwa dluiej nii szeSd miesiqcy, Strony majQ prawo rozwiqzai Umowq, bez jakichkolwiek
konsekwencji, w tym kar i odszkodowad, po uprzednim pisemnym powiadomieniu o rozwiazaniu umowy, w terminie do
30 dni od daty powiadomienia.
w przypadku 2aistnienia sity wyiszej uniemoiliwialEcej Stronie powiadomienie drugiej Strony o iej wystqpieniu termin do
poinformowania o wystqpieniu sify wyiszej rozpoczyna bieg od dnia w kt6rym takie powiadomienie stalo siq moiliwe
i wynosi 5 dni.

99
POUFNOSC

Umowa jest jawna i moie podlegad udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do informacji
publicznej. Z zastrzeieniem tego wymogu Strony zobowiEzujQ sie do przestrzegania przy realizac.ii Umowy wszystkich
postanowiei zawartych w obowiqzujqcych przepisach prawnych zwiqzanych z ochron4 danych osobowych, a takie z

ochronq informacji poufnych oraz ochron4 tajemnicy przedsiqbiorstwa. Obowiqzek

ten nie dotyczy informacji
powszechnie znanych oraz udostepniania informacji na podstawie bezwzglqdnie obowiEzujEcych przepis6w prawa, a w
szczeg6lnoSci na iEdanie sqd6w, prokuratury, organ6w podatkowych lub organ6w kontrolnych.
Nie bgdE uznawane za niejawne informacje, kt6re:
a) stanq siq informacjq publicznq w okolicznosciach niebedqcych wynikiem czynu bezprawnego,
b) sE jui znane Stronom, o czym 3wiadczq wiarygodne dowody,
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c) sA zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Stron,

d)zostanE przekazane Stronom przez osobq fizycznE lub prawnA niebedAcq stronE Umowy zgodnie z prawem, bez
ogranicze inie naruszajQc postanowiefi Umowy.
Kaida ze stron winna dofoiyd naleiytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby trzecie
z informacji niejawnych drugiej Strony. Ka2da ze Stron zobowiqzule sie zapewnid dostqp do informacji niejawnych
wyfqcznie tym pracownikom lub wsp6fpracownikom Strony, kt6rym informacje te sq niezbqdne dla wykonania czynno6ci
na rzecz drugiej Strony ikt6rzy wykonujq obowiqzki wynikajEce z Umowy.
w przypadku naruszenia powyiej opisanych zobowiQzaf dotyczqcych poufno6ci danych druga Strona bqdzie miala prawo
do iqdania natychmiastowego zaniechania naruszef usuniecia ich skutk6w. Wezwanie do zaniechania naruszef
i usuniecia skutk6w winno byC wysfane drugiej Stronie w formie pisemnej.
Strona, kt6ra dopuScifa sie naruszed, zobowiQzana bqdzie naprawii szkodq na zasadach 0g6lnych.
wykonawca zobowiazuje siq do zachowania w tajemnicl wszelkich niepodlegajqcych upublicznieniu informacji
dotyczqcych Zamawiajqcego i jego dziafalnosci, kt6re zostanQ powziqte przez Wykonawce w trakcie wykonywania przez

i

6

niego usfug na rzecz ZamawiajEcego

Wykonawca zobowiEzuje sie do zachowania poufno6ci uzyskanych od zamawiajEcego danych osobowych iWykonawca
nie lest 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 uwzglednieniem
art. 144 Prawa zam6wieri publicznych.
ZamawiajEcy przewiduje moiliwoSi dokonania zmiany postanowief Umowy w stosunku do tresci Umowy w sytuacji, gdy

koniecznoii wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznoSci, kt6rych nie moina byto przewidziei w chwili zawarcia
Umowy, a w szczeg6lnosci gdy pojawiq siq:
- zmiany lub weiscie w iycie przepis6w prawa polskiego w zakresie realizowanych dostaw;

- iakosci lub innych parametr6w Opalu, pod warunkiem, ie zmiany wskazane powyiej nie spowodujA zwiekszenia ceny
ofertowei, przy czym zmiana taka moie byi spowodowanq:
niedostqpnosciq na rynku spowodowanE zaprzestaniem produkcji albo wycofaniem z rynku Opalu,
dostepnoSciq na rynku pozwalajqcych na zaoszczqdzenie koszt6w lub czasu realizacji przedmiotu Umowy,
koniecznoSciE zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innego Opalu ze wzgledu na zmiany
obowi4zujEcego prawa.
- zmiany w innych, powiEzanych z przedmiotem zam6wienia przedsiQwziQciach realizowanych lub przewidzianych do
realizacji przez Zamawiajqcego, kt6rych to zmian nie moina bylo przewidziet w chwili zawarcia Umowy, wplywajQcych

1.
2.
3.

na zakres, spos6b lub terminy realizacji przedmiotu zam6wienia;
- zmiany w organizacji Zamawiajqcego, wplywajEce na zakres, spos6b lub terminy realizacji przedmiotu zam6wienia;

- zmiany podejgcia do realizacii wymagai opisanych w ZalAcznikach do Umowy, ieieli taka zmiana wynika
z nieprzewidzianych i niezaleinych od ZamawiajEcego i Wykonawcy okolicznosci, kt6re wystQpily w trakcie realizacji
przedmiotu zam6wienia oraz zmiana ta nie powoduje ograniczenia korzyJci ZamawiajAcego;

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

z SIWZ.

Strona, kt6ra wystqpuje z propozycjE zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony katalog zmian umowy zobowiazana jest
do sporzQdzenia i uzasadnienia wniosku o takq zmianq.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zam6wiei publicznych:
a) zmiana danych teleadresowych,
b) zmiana danych zwiqzanych z obslugE administracy.ino- organizacyjnq umowy (np. danych teleadresowych.

511
POSTANOWIENIA KOfiCOWE
Strony zobowlqzujQ sie 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 danych adresowych
i braku zawiadomienia drugiej strony, wszelkq korespondencjq wyslanq na adres bgdqcy w posiadaniu strony uznaje sie za
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2.

dostarczonq.

W sprawach nieuregulowanych UmowQ majA zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego

i

ustawy Prawo zam6wief

publicznych.

Strony bedE dqiyfy do polubownego rozstrzygania spor6w, wyniklych w zwiqzku z realizacjE Umowy. Spory kt6rych nie
uda siq rozstrzygnqd polubownie, strony poddadzq pod rozstrzygniecie sqdu wlaiciwego dla siedziby zamawiajqcego.
Umowa zostafa sporzAdzona w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajqcego ijeden dla
Wykonawcy..

Integralnymi skfadnikami Umowy sq:
1) OfertaWykonawcyzdnia...................,
2) Specyfikacia lstotnych Warunk6w Zam6wienia (StWz),
3) Wz6r protokolu odbioru.

zAMAWTAJACY

WYKONAWCA
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,,Sukcesywna dostawa oleju opafowego dla Odd2lafu Insq utu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej - Pafstwowego Instytutu Badawczego w Krakowie,,
N u m e r po ste powa n la : ZP/5/2 017/OKk

Zalecznlk nr 3 do umowy
PROTOKOT ODBIORU

ZAM6WIENIA

Miejsce dokonania odbioru:
Data dokonania odbioru:
Ze

strony Wykonawcy:..........................

( nozwo odres, imiQ i ndzwisko osoby upowoinionej)
Ze

strony ZamawiajQcego:

( nozwo odres, imiq i nozwisko osoby

Przedmiotem

upowdinionej)

iodbioru w ramach

u

Potwierdzenie kompletnosci dostawy:

o
.

TAK

.
.

zgodne'

.
.

pozytywny'

*

NIE '- zastrzeienia ...............
Potwierdzenie zgodnosci jakosci prryjmowanej dostawy z parametrami zawartymi w umowie:

Niezgodne * - zastrzeienia.......................
Koricowy wynik odbioru:

Negatywny * - zastrzeienia

Podpisy:
(prze

dstaw icie I Zd mdw ioj qce go )

(p rze

dstowicie I wy ko nowcy )
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,,Sukcesywna dostawa oleju opafowego dla Oddzialu Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnei - Pa6stwowego Instytutu Badawczego w Krakowie"
Num e

r po stQ powo

n ia

: Z P/5 /2 0 I 7/OK k

Zat. nr 5 do SIWZ

Nazwa Podmiotu:

Adres:
NIP/PESEL:
KRS:

zoBowrAzANlE INNEGO PODMTOTU DO ODDANTA WYKONAWCY DO DvSpOZyClr NIEZBEDNYCH

zAsoE6w
niiei podpisany reprezentujEcy Podmiot, kt6rego nazwa jest wskazana w nagf6wku, jako upowainiony na pismie lub
wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu tego Podmiotu o6wiadczam, ie Podmiot ten zobowiazuje siq

Ja,

do oddania na rzecz:

(nozwo iodres wykonowcy skladojqcego ofefte)

nastQpujqcych zasob6w*

:

1)
2)

do3wiadczenia w realizacji zam6wiei odpowiadajQcemu przedmiotowi zam6wienia:

3)

zdolnoSci finansowej i ekonomicznej:.......

os6b, kt6re skieruje do wykonywania zam6wienia:

Na potrzeby wykonania przedmiotu zam6wienia pn.,,Sukcesywna dostawa oleiu opalowego dla Oddzialu Instl^utu
Meteorologll I Gospodarki Wodnej - Pafshrowego Instytutu Badawczego w Krakowie" ogwiadczam, ie ww. Podmiot
udostQpni Wykonawcy ww. zasoby w nastqpujQcym zakresie:

1)

spos6b wykorzystania udostepnionych zasob6w bqdzie nastQpujqcy:

2)

charakter stosunku laczqcego ww. Podmiot z Wykonawcq bqdzie nastqpujqcy:

3)

zakres i okres udzialu ww. Podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia bqdzie nastqpujqcy:
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"Sukcesywna

dostawa oleju opalowego dla Oddziafu Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej - Pafstwowego Instytutu Badawczego w Krakowie"
N ume r postQpowo nh : ZP/3/2017/OKk

(pdpE I pteczeC o6'oby ,ub o66b upmwnionych
do rcUemtowonb hr'c. o Mnfur)

dnla

nEwzebna

skrcgtC

Strooa 32 z

Si

,,Sukcesywna dostawa oleju opafowego dla Oddziafu Instytutu Meteorologii iGospodarki
Wodnej - Padstwowego Instytutu Badawczego w Krakowie,,
N umet

postqpowonio: ZP/5/2017/OKk

Zal. nr 6 do SIWZ

Wykonaw€a:

(pelno nozwo/lirmo, odres; w zaleinoacl
od podniotu: NIP/PESEL KRS)

Reprezentowany przez:

(i m ie,

n a zw

lsko sta now isko/pod stowo

do reprezentoc|i)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

O PRZYNATEzNOSCI LUB BRAKU PRZYNATEzNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITATOWEJ

Skladaiqc oferte

w

postqpowaniu

o

udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego

w trybie

przetargu

nieograniczonego pn.
dostawa oleju opalowego dla Oddziafu lnstytutu Meteorologll i Gospodarki Wodnel
"Sukcesywna
PafstwoweSo Ins$utu Badawczeto w Krakowle", dzialajqc na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, oswiadczam, ie:

-

1.

naleiYmy do Srupy kapitaloweJ, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu
2007 r. o ochronie konkurencjii konsument6w (Tekstjedn.: Dz. U.22017 (., poz.229l*

2.

nie nalelymy do gtupy kapltafowel, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. z 20L7 r. poz. 2z9l*

ustawy

z

dnia 16 lutego

*nieDotrzebne skre$lid

(miejscowoc.), dnia..................... r.
(imie, nazwisko, podpis, pleczet)t

1

Podpis

6oby tub

cf'6b uprownionych do reprezentowonio wykonowcy.

Itwdggt

Wvkonowcr w Eamlnle 3 dnl od zomlesacaenld nd slonte lntemetowei intotmdcl, o kdt4 mowo w ota. 86 ust.s uttawy Pzp, Nzekoie Zomdwtqla\cemu
otwlddct nl. o pnynole,nogci lub brdku przynqlelno{cl do tej samel grupy kopttclowel, o k6rej mowd vt orL 24 ust,t pk 23 ustowy IDp, Wtct r.
dotenlem otwlodctanla' wykqrowco moie pEedstowlt dowody, ie powlqranlo t lnnw wykondwcq nle Wo$tod.q do .okl^cento konkurcnclt w
p$tepowdnlu o udalelenle tdfi6wienla.
Osttttodca,i. o pr.ynoleinolct lub broku prrynolelrro!., do gtuw kopltotowel nal.'t sporzqdzit wedrug poll/ry/at cgo wzdL w prypdo wsflncgo
lbieg',tfid ,le o .onfrdcrfle Wez ltlyko'',owcdw oltthdczenie o
broku Vzynotet:trolct do El tom.! gruW kdptdowel skbda kardy
'/:zyndeano(cr,
a ltlykoiavcat
swolm hrteriu.
"tt
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