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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

NA DOSTAWĘ PALIWA 

NA ROK 2015  

 

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

 

 1.1 . Instytut     Hodowli    i   Aklimatyzacji    Roślin   -  PIB -    Zakład    Doświadczalny  

 Grodkowice  zaprasza    do    składania    ofert    w    postępowaniu    prowadzonym                  

 w    trybie  przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej  kwot 

 określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ustawy Prawo Zamówień 

 Publicznych  

 1.2. Przedmiotem  postępowania  jest  zamówienie na dostawę-sprzedaż paliwa–oleju  

            napędowego w  zakresie  określonym w punkcie 2 SIWZ .  

 1.3. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo  Zamówień  Publicznych z  późniejszymi   poprawkami,  przepisów  wykonawczych   

 wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 1.4. W  szczególnie uzasadnionych przypadkach  Zamawiający ma prawo zmiany treści 

 specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert, oraz 

 warunków udziału w postępowaniu, a także sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może

 nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.W przypadku

 wprowadzenia takiej zmiany,informacja o tym zostanie niezwłocznie podana do wiadomości    

            podmiotom, którym wysłano zaproszenie do składania ofert. 

  1.5. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:  

     a).  „Zamawiający”   –   Instytut    Hodowli    i   Aklimatyzacji   Roślin   – PIB -     Zakład  

                Doświadczalny Grodkowice. 

  

   b). „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez zamawiającego na podstawie            

     niniejszej Specyfikacji.  

 

               c). „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

               d). „Ustawa” -ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych.  

  

            e). „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot 

          został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.  

 

            f). "Wykonawca” – podmiot,   który  ubiega  się  o  wykonanie  zamówienia, złoży ofertę   

        na  wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania   

        zamówienia.  

 

      1.6. Dane zamawiającego:  

           Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Wieliczka O/Kłaj 

           Nr konta bankowego: 02 8619 0006 0050 0500 2088 0004 

              NIP 529-000-70-29  

    

       Dokładny adres do korespondencji:  

        Instytut  Hodowli  i  Aklimatyzacji  Roślin -PIB-  

        Zakład Doświadczalny Grodkowice 

        Grodkowice 1 

        32-015 Kłaj 
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  Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: /12/ 284-10-95  

  E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: zd.grodkowice@ihar.edu.pl  

 

  Znak postępowania: ZP - 2/2015 

  Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym   

  znakiem.  

 

 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 

      2.1. Przedmiotem  zamówienia   jest   dostawa-sprzedaż oleju   napędowego poprzez   

             tankowanie na stacji paliw Wykonawcy oddalonej nie więcej niż 5 km od Zamawiającego   

             - Instytutu  Hodowli i Aklimatyzacji  Roślin  -PIB-   Zakład   Doświadczalny   Grodkowice,    

            Grodkowice 1, 32-015 Kłaj,  jakościowo zgodnych z Polską Normą.   

 
 CPV: 09.13.41.00-8  - olej napędowy 

 

   2.2. Dostarczone paliwa winny być dopuszczone do obrotu w Polsce w 2015 r.  

  2.3. Wykonawca  jest   odpowiedzialny   za  jakość,  zgodność  z  warunkami technicznymi i                          

 jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  

   2.4. Wykonawca posiada czynną stację paliw w odległości nie większej niż 5 km od siedziby  

           Zamawiającego. 

    

 3. INFORMACJA O SKŁADANIU OFERT:  

 

   3.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (pakietów) 

   3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

   3.3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.  

   3.4. Zamawiający przewiduje rozliczenia z wykonawcą wyłącznie w PLN.  

 

  4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

 

    4.1. Termin wykonania zamówienia: sukcesywna usługa sprzedaży wg potrzeb Zamawiającego 

           na okres jednego roku kalendarzowego rozpoczętego z chwilą podpisania Umowy.      

 

     5.    WARUNKI   UDZIAŁU   W   POSTĘPOWANIU   ORAZ   OPIS   SPOSOBU 

DOKONYWANIA ICH OCENY:  

 

       5.1. Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

           a). posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

        ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

              b). posiadają  niezbędną  wiedzę  i doświadczenie  oraz  potencjał  techniczny , a  także  

                   dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

              c). znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej   wykonanie  

                   zamówienia;  

              d). nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.  

       5.2. Ocena spełniania warunków udziału w  postępowaniu zostanie dokonana na podstawie  

              przedłożonych  dokumentów  i  oświadczeń  metodą:   spełnia    / nie spełnia.  Z treści  

              załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca  

  spełni. 

5.3. Posiada czynną Stację Paliw w odległości nie większej niż 5 km od siedziby 

Zamawiającego.  
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     6.  OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY   JAKIE   POWINNI     DOSTARCZYĆ  

          WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW  

         OKREŚLONYCH W PUNKCIE 5:  

      6.1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców 

            powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:  

           a). zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie  

                wcześniej  niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. ( KRS ) 

           b). oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1-4 ustawy  

                 Prawo zamówień publicznych ( zał. nr 2 SIWZ) 

           c). oświadczenie wykonawcy o wykonaniu „Zamówienia” (zał. nr 3 SIWZ) 

           d). oświadczenie o posiadaniu czynnej stacji paliw w odległości nie większej niż 5 km od   

               Zamawiającegoi z podaniem jej adresu.  

 

     7.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

          ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:  

 

      7.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp.(dalej, zbiorczo, 

    „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.  

             Zamawiający  dopuszcza  również  prowadzenie korespondencji  za  pomocą  telefaksu lub 

             drogą elektroniczną (na adresy wskazane w punkcie 1.6 SIWZ) z wyjątkiem składania ofert 

             Korespondencję   taką   uważa   się   za   złożoną   w   terminie,   jeżeli  jej  treść dotarła do  

             Zamawiającego przed upływem ustalonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na 

             piśmie.  

      7.2. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne można uzyskać 

  telefonicznie   (tel. 12/ 284-10-95)    lub   osobiście   w   sekretariacie   Instytutu    Hodowli 

             i  Aklimatyzacji  Roślin -PIB- Zakład Doświadczalny Grodkowice. 

 

  8. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:  

 

      Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  

      Stanisław Placek 

      tel. (12) 284-10-95: fax: (12) 284-10-95,  

      e-mail: zd.grodkowice@ihar.edu.pl  

 

  9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  

   

      Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 

      wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 12.1 SIWZ.  

 

 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:  

 

    10.1  Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z  informacjami  zawartymi  w  SIWZ 

              i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

    10.2. Wykonawcy  ponoszą wszelkie  koszty  własne  związane  z  przygotowaniem i  złożeniem  

             oferty,  niezależnie  od   wyniku  Postępowania.  Zamawiający   w  żadnym  przypadku  nie  

             odpowiada  za  koszty  poniesione  przez  Wykonawców  w  związku  z  przygotowaniem i  

              złożeniem oferty. Oferenci  zobowiązują  się  nie podnosić jakichkolwiek  roszczeń  z tego  

              tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.  

     10.3. Oferta  powinna być sporządzona  w j ęzyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 

              lub  inną  trwałą,  czytelną  techniką. Wszystkie  kartki  oferty  proponuje  się trwale spiąć, 

              ponumerować   oraz  zaparafować  lub  podpisać   przez   osobę  (osoby)   uprawnioną  do  

              występowania w imieniu wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”).  
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            Ewentualne   poprawki   w   tekście  oferty  muszą  być  naniesione  w  czytelny  sposób  

              i parafowane przez osoby uprawnione.  

              Dodatkowo, w  przypadku  oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać  

            załączone   pełnomocnictwo   dla  osoby  uprawnionej  do  reprezentowania  członków   

   konsorcjum  w  trakcie   postępowania  ( pełnomocnictwo   może   także    obejmować    

   uprawnienie do zawarcia umowy).  

    10.4. Na ofertę składają się następujące dokumenty:  

            a). Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym  w załączniku   

                 do SIWZ  (wszystkie ceny  w  formularzu  powinny być poddane w złotych polskich 

                 powiększone o należny podatek VAT);  

            b). Harmonogram dostaw-oświadczenie, że w przypadku wyboru jego oferty Wykonawca                  

      zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z punktem 4.1 SIWZ.  

            c). Oświadczenie, podpisane przez osoby uprawnione, w których Wykonawca potwierdza                

       że  wypełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  o których  

                  mowa w punkcie 5.1 SIWZ;  

            d). Oświadczenie, w którym Wykonawca potwierdza, że jest związany ofertą przez okres 

                  30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.  

            e). Podpisane  przez  osoby  uprawnione  oświadczenie  dotycząc e uzupełnionego wzoru  

                 umowy, o których mowa w punkcie 14 SIWZ.  

    10.5.  Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.  

    10.6. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy,powinny zostać przekazane 

             w  taki  sposób,  by  Zamawiający  mógł  z  łatwością  określić  zakres  informacji  objętych  

             tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na 

             włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz 

             ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.  

    10.7. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej 

           kopercie  wewnętrznej   oraz   jednej   nieprzeźroczystej   kopercie  zewnętrznej   oznaczonej 

           napisem:  „Oferta  na  dostawę paliwa,    Nr zamówienia ZP-2/2015  

          - nie otwierać przed dniem   21.04.2015 roku., do godz. 12
00

 .  Na wewnętrznej     kopercie   

          należy  podać   nazwę  i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty                  

     w przypadku  dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.  

   10.8. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, 

  że  uczyni to  przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie 

  oferty wymagają zachowania formy pisemnej.  

    10.9.   Do  oświadczeń  wykonawcy  dotyczących   zmiany  lub  wycofania  oferty   stosuje  się  

             odpowiednio  punkt  10.7 SIWZ.  Na  kopercie  zewnętrznej należy dodatkowo umieścić  

             zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.  

 

 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:  

     

     11.1.Termin  składania  ofert  upływa  20.04.2015 roku,  o  godz. 12
00

 .  Oferty  złożone  po tym        

             terminie  zostaną  zwrócone  bez otwierania. Decydujące  znaczenie  dla  oceny zachowania  

 powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 

     11.2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:  

                    Instytut  Hodowli  i  Aklimatyzacji  Roślin -PIB-  

  Zakład Doświadczalny Grodkowice. 

  Grodkowice 1   

  32-015 Kłaj 

     11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2015 roku o godz. 12
00

 w siedzibie  

              Zamawiającego (Sekretariat).  

     11.4. Informacje  ogłoszone w  trakcie publicznego  otwarcia  ofert  zostaną  udostępnione  

              nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.  
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 12. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:  

    

     12.1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami 

 

          

             Nazwa kryterium : Waga  

             cena 100 %   

 

            Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów.  

             Pozostałym ofertom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio  

             mniejsza liczba punktów.  

             Wzór do obliczania punktowego:  

 

             * cena ofertowa -100%  

             Liczbę  punktów,  które  można  uzyskać  w  ramach tego kryterium oblicza się dzieląc cenę  

          najniższej oferty przez cenę oferty badanej i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 

  oraz  przez wagę kryterium.  

             Cpb = (Cmin / Cb ) * 100 punktów 

             Cpb – liczba punktów przydzielona cenie oferty badanej  

             Cb  – oferta cenowa badana (cena badana)  

             Cmin – oferta cenowa minimalna (cena minimalna)  

 

 13. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA:  

    

   13.1. Z  Wykonawcą,   którego  oferta   zostanie   uznana   przez  Zamawiającego  za  ofertę  

            najkorzystniejszą,   zostanie   podpisana  umowa   dostawy  paliwa. 

   13.2. Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wzór umowy  na  wykonanie  

            zamówienia (dalej „Wzór Umowy”).  Wzór  Umowy  musi  zostać  uzupełniony  przez  

     Wykonawcę  wyłącznie  zgodnie ze  wskazaniami zawartymi w SIWZ oraz we Wzorze  

            Umowy,  o  dane  dotyczące  Wykonawcy.  Tak  uzupełniony Wzór Umowy określany 

 jest dalej mianem   „Uzupełnionego Wzoru Umowy”.  

  13.3.  Do  oferty  należy załączyć Uzupełniony Wzór  Umowy,  parafowany na każdej stronie  

            przez   osoby  uprawnione   oraz   oświadczenie   o   gotowości   zawarcia    umowy   z  

 Zamawiającym na warunkach Uzupełnionego Wzoru Umowy.  

 

 14. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:  

 

    14.1. Wobec   czynności   podjętych   przez   Zamawiającego   w   toku   postępowania   oraz 

     w   przypadku   zaniechania    przez    Zamawiającego  dokonania   czynności,   których 

  podjęcie nakazują Zamawiającemu przepisy prawa, Wykonawca może złożyć protest.  

    14.2. Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub 

             mógł  powziąć  wiadomość o okolicznościach  stanowiących  podstawę  jego wniesienia, 

   z  zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 Ustawy.  

    14.3.Od  oddalenia  lub odrzucenia  protestu  przysługuje  odwołanie. Odwołanie wnosi się do    

            Prezesa    Urzędu   Zamówień   Publicznych  w   terminie   5   dni   od   dnia   doręczenia  

 rozstrzygnięcia  protestu  lub  upływu  terminu  rozstrzygnięcia, informując jednocześnie                            

 Zamawiającego o wniesieniu odwołania.  

 

 15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE         

       PO WYBORZE OFERTY:  

     15.1. W   zawiadomieniu o   wyborze   oferty   najkorzystniejszej   Zamawiający   poinformuje  

              Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.  
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     15.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą  

              dokumenty  potwierdzające  ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to  

              nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

 

 16. USTALENIA KOŃCOWE:  

 

    16.1. W   sprawach   nieuregulowanych   w   niniejszej  Specyfikacji  będzie  stosowana   ustawa  

             Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. Nr 19 z 9 lutego 2004 r,  

             poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz Kodeks cywilny.  

 

 17. ZAŁĄCZNIKI:  

 

    17.1. Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:  

            a). wzór formularza ofertowego wykonawcy wraz z formularzem cenowym (zał.1)  

            b). wzór oświadczenia,  że  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 

                 o  udzielenie Zamówienia, zgodnie z art. 22 Ustawy. (zał.2)  

            c). wzór oświadczenia, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zamówienie zgodnie 

       z punktem 4.1 SIWZ. (zał.3)  

           d). wzór umowy (zał.4)  

           e). wzór oświadczenia o posiadaniu czynnej stacji paliw w odległości nie większej niż 5 km  

                od siedziby Zamawiającego. (zał.5) 

 

 

 

 

 

Grodkowice, dnia  08.04.2015 r.                                   Podpis zamawiającego  

      

           Dyrektor IHAR-PIB ZD Grodkowice  

                             mgr inż.  Stanisław Placek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 



         Załącznik nr 1 do SIWZ 

                           

........................................................  
  (pieczęć adresowa firmy wykonawcy)  

 

........................................................ 
    tel       
........................................................ 
   fax 

 
 

 

Znak sprawy: ZP – 2/2015 

 

OFERTA 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 

przepisami ustawy z 2 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z póżn. zm.). 
 

na usługę dostawy-sprzedaży 
 

oleju napędowego 
 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji za cenę: 

 

Cena netto po uwzględnieniu stałego upustu  ......………...……...zł/ litr  

słownie :…………………………………………………………………….. 

podatek VAT  …………. zł  

słownie :……………………………………………………………………... 

Cena brutto po uwzględnieniu stałego upustu ……….........….… zł/ litr  

słownie: ........................................................................................................... 

Wartość dostawy netto ................................................................zł/ litr 

słownie: ........................................................................................................... 

Wartość dostawy brutto ..............................................................zł/ litr 

słownie ............................................................................................................ 

 

2. Termin realizacji, jak niżej: 
     Termin wykonania zamówienia: sukcesywna usługa sprzedaży wg potrzeb Zamawiającego  na   

      okres jednego roku kalendarzowego liczonego z chwilą podpisania Umowy.      

      Miejsce dostawy: odbiór przez Zamawiającego 

 

3. Termin płatności: faktury miesięczne, za każdy miesiąc kalendarzowy, płatność przelew 14 dni 

 

4. Ponadto oświadczamy, że: 

 jesteśmy podatnikiem  podatku  VAT  czynnym,  zarejestrowanym   pod  numerem 

NIP .................................. 

 w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji zamówienia, 

 zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje wyjaśnienia do przygotowania oferty, 

 w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączonym wzorze umowy. 

 

 

............................................ dnia ............................  ............................................................. 
         pieczęć i podpis wykonawcy lub 

         upoważnionego przedstawiciela) 



   Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

Formularz cenowy  

 

Składając w imieniu  

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

 

ofertę na usługę sprzedaży oleju napędowego zgodnie z PN-EN 590 oferujemy realizację 

zamówienia zgodnie z poniższymi cenami jednostkowymi obowiązującymi w dniu ..........................       

(3 dni przed terminem otwarcia ofert). 

 

 

 

Olej napędowy:  ilość 40 tys. litrów 

 

Cena detaliczna brutto przedmiotu zamówienia  .................................zł/litr  
 

słownie ................................................................................................................................................ 

 

Deklarowany stały upust Wykonawcy od ceny detalicznej .................zł/litr  
 

słownie ................................................................................................................................................ 

 

Cena netto po uwzględnieniu stałego upustu ..................................... zł/ litr 
 

słownie ................................................................................................................................................ 

 

Cena brutto po uwzględnieniu stałego upustu ………...............….… zł/ litr  
 

słownie ................................................................................................................................................ 

 

Wartość dostawy netto ..........................................................................zł/ litr 
 

słownie ................................................................................................................................................ 

 

Wartość dostawy brutto ........................................................................zł/ litr 
 

słownie ................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Podpis Wykonawcy: 

 

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

                                                                                  data: ........... ...................... 

  

 

 

 

 



  Załącznik nr 2  

 

 

 ...................................    
      (miejscowość, data)        pieczęć oferenta 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  
 

  Dla  

                   Instytutu  Hodowli  i  Aklimatyzacji  Roślin -PIB-  

                 Zakład Doświadczalny Grodkowice 

                   

 

 

 Dotyczy:  Zamówienia publicznego nr ZP-2/2015 w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie  

       dostawy  paliwa – oleju napędowego. 

  W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniam warunki określone  

  w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia2004 r, tzn.:  

 

  • jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,  

 

  • posiadam  uprawnienia  niezbędne  do wykonania określonych  prac lub czynności, jeżeli ustawy      

    nakładają taki obowiązek,  

   

  • posiadam  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie,  potencjał  ekonomiczny,  a  także pracowników   

    zdolnych do wykonania zamówienia,  

 

  • znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  

  

  •  nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1.  

 

 

 

 

 

                    ..........................................................  
       (podpis osoby uprawnionej  

       do reprezentowania firmy)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3  

 

 

..........................................  
  (miejscowość, data pisma)  

 

 

 

                INSTYTUT  HODOWLI   

                                I AKLIMATYZACJI ROŚLIN  -  PIB 

                ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY GRODKOWICE 

         Grodkowice 1 

         32-015 Kłaj 

                                

 

 

Oświadczenie wykonawcy o wykonaniu  

„Zamówienia”  

 
 

 Nazwa wykonawcy:  

 Siedziba wykonawcy:  

 

 

         Oświadczam że, firma, którą reprezentuję wykona „Zamówienie ZP-2/2015”  zgodnie               

z pkt. 4. 1 SIWZ  

 

   

 

 

 

     W imieniu wykonawcy:  

 

 

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

                   (imię i nazwisko)  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

   

 

Umowa Nr .../2015 

 

W dniu ……………... w Grodkowicach  w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego udzielenie zamówienia publicznego na usługę, pomiędzy: 

 

Instytutem  Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB- Zakładem Doświadczalnym                            

w Grodkowicach  z siedzibą w Grodkowicach 1, 32-015 Kłaj, wpisanym do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy M.St. Warszawy w Warszawie Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000074008 zwanym dalej 

„ZAMAWIAJĄCYM”, który reprezentuje : 

Dyrektor IHAR -PIB- ZD Grodkowice mgr inż. Stanisław Placek  

 

 a  

 

 ………………………………………………....................................................................................... 

 

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

   

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem KRS .................................................. 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez:  
 

  ………………………………………………  
 

  została zawarta umowa następującej treści: 

 

                                                                             § 1  

Przedmiot umowy 

 

Przedmiot umowy stanowi usługa dostawy - sprzedaży : oleju napędowego. 

 

                                                                             § 2  

Termin realizacji 

 

Termin wykonania: sukcesywny odbiór wg potrzeb Zamawiającego na okres jednego roku 

kalendarzowego liczonego z chwilą podpisania Umowy.      

 

                                                                           § 3  

Wartość umowy 

 

Zamawiający za każdy litr paliwa płynnego zakupiony na podstawie niniejszej umowy będzie płacił 

Wykonawcy cenę brutto, obowiązującą w dniu tankowania na stacji Wykonawcy, pomniejszoną       

o upust w wysokości : .......... zł/ litr – O.N. 

 

Powyższe upusty dotyczą płatności przelewem lub kartą płatniczą.  

 

Oświadczmy, że oferowany prze nas upust nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy. 

 

 

 



§ 4  

Inne postanowienia umowy. 

 

 

 WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji umowy, zgodnie z ofertą i opisem 

przedmiotu zamówienia. 

 Za koordynację działań ze strony: 

- ZAMAWIAJĄCEGO – odpowiedzialny jest:  

  Stanisław Placek 

- WYKONAWCY – odpowiedzialny jest: 

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

 

     § 5  

Sposób zapłaty 

 

1. Za przedmiot zamówienia ZAMAWIAJĄCY zapłaci należność – za każdy miesiąc 

kalendarzowy wystawiona będzie jedna faktura, płatność 14 dni od daty wystawienia 

faktury. 

2. Za dzień zapłaty będzie uznany dzień wysłania przez ZAMAWIAJĄCEGO polecenia 

przelewu do banku prowadzącego jego rachunek. 

  

     § 6  

Warunki gwarancji 

 

1. WYKONAWCA  udziela ZAMAWIAJĄCEMU min. 12 miesięcznej gwarancji (na olej 

napędowy). 

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty podpisania dokumentu sprzedaży. 

3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zamówienia, 

WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru. 

             

                                                                            § 7  

Zmiany dotyczące umowy 

 

  Każda  zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  wymaga  formy  pisemnej w postaci aneksu pod  

  rygorem nieważności.                                                

 

§ 8  

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa,   

w tym Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych. 

2. Strony  będą  dokładały starań, aby wszelkie kwestie sporne rozpatrywane były na drodze 

polubownej.  W  przypadku  niemożności  polubownego  załatwienia  sporu,  zostanie on 

rozstrzygnięty przez sąd miejscowo właściwy ZAMAWIAJĄCEMU. 

3. Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.  

4. Integralną część niniejszej umowy stanowi OFERTA (załącznik nr 1 do SIWZ). 

 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA 

 

 

 



Załącznik nr 5  

 

 

..........................................  
  (miejscowość, data pisma)  

 

 

 

                INSTYTUT  HODOWLI   

                                I AKLIMATYZACJI ROŚLIN  -  PIB 

                ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY GRODKOWICE 

         Grodkowice 1 

         32-015 Kłaj 

                                

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu czynnej stacji paliw w odległości 

nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego. 

 
 

 Nazwa wykonawcy:  

 Siedziba wykonawcy:  

 

 

         Oświadczam że, posiadam czynną stację paliw w odległości nie większej niż 5 km od 

siedziby Zamawiającego, tj. w miejscowości ...................................................................................... 

adres: ...................................................................................................................................................

   

 

 

 

     W imieniu wykonawcy:  

 

 

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

                   (imię i nazwisko)  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


