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Specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na
DOSTAWĘ NAWOZÓW MINERALNYCH W ROKU 2016

1. Zamawiający: 

    Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Czernichowie, 
    32 - 070 Czernichów,   Czernichów 1.   tel 12 270 25 29, tel / fax 12 270 20 16  
    Regon 000096187. NIP 675-000-63-75
    Adres strony internetowej: www.czernichow.edu.pl
    Adres e- mail: czernichow@poczta.fm

 2.Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg  nieograniczony.
 2.1 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień   
     publicznych ( Dz. U. z 2013r.poz. 907 z późn.  zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej    
     podstawie, oraz postanowień niniejszej specyfikacji.
 2.2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów
    ustalonych na podsawie art. 11.ust. 8 Pzp.

 3. Opis przedmiotu zamówienia:
     Nazwa  zamówienia nadana przez Zamawiającego: Dostawa  nawozów mineralnych w roku  2016.

 3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa  nawozów mineralnych dla potrzeb  Zespołu  Szkół RCKU w   
       Czernichowie  w roku 2016, w asortymencie  i terminach określonych w tabeli nr. 1.
                                                                                                                                           Tabela nr 1.

Lp
Nazwa i parametry nawozu Jm

Ilość do 
zakupu

Terminy dostaw - miesiące

Marzec Kwiecień Sierpień

1. Saletrosan 26 % N, 13% S    lub równoważny t 17 17 - -

2. YaraBela Extran   27 % N :7%CaO :4%MgO  
                                              lub równoważny

t 22,5 17,5 - 5

3 YaraMila 16:16:16 % NPK  lub równoważny t 2,5 2,5 - -

4 Mocznik nawozowy 46% N  lub równoważny t 26 10 14 2

5 Mocznik moNolith  46         lub równoważny t 5,5 5,5 - -

6 Fosforan amonu 12:52 % NP lub równoważny t 6,5 - 6,5 -

7 YaraMila 20:7:10 % NPK    lub równoważny t 7 7 - -

8 Polifoska 5:15:30 % NPK Mg+S 
                                               lub równoważny

t 25,5 17,5 - 8

9 Polifoska 6:20:30 % NPK     lub równoważny t 19 2 - 17

Nawozy dolistne

10 YaraVita Brassitrel Pro        lub równoważny litr 80 50 - 30

11 YaraVita Bortrac                  lub równoważny litr 80 50 - 30

12 YaraVita Zboże                    lub równoważny litr 120 120 - -

13 YaraVita Miedz                    lub równoważny litr 25 25 - -

14 YaraVita Mangan                 lub równoważny litr 25 25 - -

15 YaraVita Kukurydza            lub równoważny litr 120 120 -
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3.2 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczące przedmiotu zamówienia
   24410000-1  - nawozy azotowe
   24440000-0  - różne nawozy  

 3.3 Oferowane nawozy muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 10 lipca 2007 r o nawozach i nawożeniu    
       (Dz. U. Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanym na jej podstawie.          
       Nawozy powinny posiadać min. 12 miesięczny okres przydatności do użycia, licząc od dnia dostawy

 3.4 Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, służą wyłącznie do określenia wymaganego składu
       i parametrów jakościowych, jakim powinny one odpowiadać.  

 3.5 Wykonawca oferujący produkt  równoważny, o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu
       do określonych w SIWZ, zobowiązany jest, zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy Pzp wykazać, że oferowane     
       przez niego produkty spełniają wymagania zamawiającego, a w szczególności zawartość makro i mikro   
       składników, granulację  i zakres działania.
 3.6 Wykonawca   będzie dostarczyć nawozy na własny koszt w opakowaniach 500 kg (big - bag).
 3.7  Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom.                          

   4. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
       Zamawiający  nie przewiduje zamówień uzupełniających.
   
    5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.

    6. Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy  do 30 września 2016r.

   7.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.  
        O  udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 
   7.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli przepisy tego wymagają.
   7.2 Posiadają  wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
   7.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
   7.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
   7.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania  na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Ustawy. 
                 
   7.5  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,osobach zdolnych do  
         wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów,niezależnie od charakteru   
         prawnego łączących go z nimi stosunków.
         
    7.6 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków  
          określonych w pkt. 7.1 -7.3 winien być spełniony przez co najmniej jednego z wykonawców lub przez  
          wszystkich wykonawców  wspólnie.
    7.7 Warunek określony w pkt. 7.4 powinien spełniać każdy z Wykonawców.
    
     7.8.W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na potencjał innych podmiotów przy realizacji   
         zamówienia  zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami  
         niezbędnymi do wykonania zamówienia, przedkładając pisemne zobowiązania tych podmiotów do  
         oddania mu do  dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia.
  
   7.5 Ocenę spełnienia w/w  warunków dokonuje się  zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" w   
         oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach  wyszczególnionych w   
         pkt. 9  SIWZ. 
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     8. Okoliczności  wykluczające z udziału w postępowaniu.
         Okoliczności wykluczające z udziału w postępowaniu określają przepisy art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

    9.  Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków w postępowaniu
    9.1 W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą
        należy złożyć:
     -Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 
        pkt 1 ustawy - ( wzór oświadczenia - zał. nr. 3 do SIWZ)
        Uwaga: 
       W przypadku oferty składanej przez Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
        oświadczenie o spełnianiu wszystkich warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1  
        ustawy składa co najmniej jeden z tych wykonawców,  lub wszyscy wykonawcy wspólnie.

     9.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa 
        w  art. 24 ust 1pkt 2 Ustawy  należy złożyć:
       -Oświadczenie  Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w zakresie  art.24 ust.1 ustawy. Wzór   
       oświadczenia  - (zał. nr. 4 do SIWZ)
     
.      - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
        wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust  1.pkt.2 ustawy, wystawiony nie   
        wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania ofert, w formie oryginału lub kserokopii  
        poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 
       - Dokumenty podmiotów zagranicznych. - jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania
        poza  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w  kraju, w którym ma  
        siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający że:
         - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
         6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
         - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne albo że uzyskał    
         przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub   
         wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3  
         miesiące przed upływem terminu składania ofert.
     9.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, w    
         okolicznościach,o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, należy złożyć:                                           
         - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów   
          należących do tej samej grupy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i
          konsumentów,  lub braku przynależności do grupy kapitałowej  - wzór ( zał. nr 8 do SIWZ)
          Uwaga: 
          W przypadku oferty, składanej przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia 
          wspólnie, oświadczenia  o których mowa w  pkt.9.1 i 9.2 każdy Wykonawca składa oddzielnie.
      9.4 Pełnomocnictwo -w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie (konsorcjum, spółka   
          cywilna), wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z  wykonawców,    
          Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie
         
      9.5 Zastrzeżenie -wykonawca może zastrzec w ofercie, że Zamawiający nie będzie mógł ujawnić  
          informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu   
          nieuczciwej   konkurencji. Przez  tajemnicę przedsiębiorstwa  należy rozumieć  informacje techniczne, 
           technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje, co do których przedsiębiorca 
           podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności na podstawie uchwały z dnia 16 kwietnia 
          1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. z 2003r. Nr. 153, poz. 1503 z późn. zm.)
     9.6 Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
     9.7 Jeżeli wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty na podstawie art.8 ust.3
         Ustawy, zobowiązany jest załączyć do oferty wypełnione i podpisane  zastrzeżenie, ( zał. nr.7 SIWZ).
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  10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
        oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

     1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i  Wykonawcy     
        przekazują pisemnie,  faksem  na nr 12 270 20 16,  lub drogą elektroniczną   e- mail:    
        czernichow@poczta.fm
     2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:  Zespół Szkół  
         Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie,  32 -070 Czernichów, Czernichów 1.
     3. Każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania korespondencji  
         przekazanej za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

      4. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania  należy kierować do Zamawiającego
         z powołaniem się na sygnaturę :  ZSRC /270 /1/ 2016  lub nazwę zamówienia nadaną przez   
         Zamawiającego.

       5.Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami.
          Juliusz Boroń , tel 12 270 25 29 
          Barbara Nowak 
          tel / fax.(12) 270-20-16 
          e- mail: . czernichow@poczta.fm
          Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 800 – 1500

     11. Wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

        1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyjaśnienie treści  
            specyfikacji istotnych  warunków  zamówienia. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później 
            jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pisemnie na zadane pytanie, przesyłając  
            treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści je na własnej stronie   
            internetowej  www.czernichow.edu.pl   pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ  
            wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa okresu  
            wyznaczonego do składania ofert.

        2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem  
            terminu do składania ofert, zmodyfikować SIWZ w zakresie który nie spowoduje zmiany ogłoszenia.
            Wprowadzone zmiany, przekazane zostaną, w formie pisemnej, wszystkim wykonawcom którym   
            przekazano SIWZ  oraz przedłuży termin składania ofert o czas  niezbędny na wprowadzenie zmian  
            w ofertach zamieszczając informację o przedłużeniu terminu na własnej stronie internetowej .

         3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści 
            SIWZ

       12.Termin związania ofertą: 
        1.Ustala się - 30 dniowy termin związania  ofertą ( licząc od ostatecznego terminu składania ofert)

         2. Zamawiający ma prawo do wydłużenia terminu związania ofertą , nie więcej niż 60 dni 
             występując z pisemnym wnioskiem do Wykonawcy o wyrażenie zgody, - jednorazowo, nie później    
             niż 3 dni przed upływem terminu związania ofertą.

         3. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.        
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      13. Opis sposobu przygotowania oferty.

      1.Oferta winna być sporządzona  pisemnie, w języku polskim, podpisana przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. 

      2. Do oferty  oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 9  należy dołączyć:
          a) wypełniony i podpisany formularz " OFERTA  WYKONAWCY"  - załącznik nr 1
          b) wypełniony i podpisany formularz " ARKUSZ CENOWY "            - załącznik nr 2
          c) wstępnie wypełniony i zaparafowany "PROJEKT UMOWY"          - załącznik nr 5
          d) Pełnomocnictwo, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych    
              wraz z ofertą                                                                                      
       3  Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
       3.1 W przypadku podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum, spółka cywilna) Wykonawcy 

ustanowią  pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 
podpisania umowy.

       3.2 Pełnomocnik dołączy do oferty pełnomocnictwo / oryginał lub kopia poświadczona notarialnie/ 
podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców lub wspólników spółki

.      3.3 Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem 
       4. Wszelkie poprawki w treści oferty powinny być wykonane czytelnie i  zaparafowane przez  osobę   
           podpisującą ofertę.                                                                         
       5. Ofertę  i oświadczenia należy sporządzić na drukach formularzy stanowiących załączniki do SIWZ.
           z zachowaniem układu i pełnego zakresu treści.
       6. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone i ponumerowane.
       7. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
       8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie,  opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy
           z numerem telefonu i faksu, zaadresowanej na : 
           Zespół  Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Czernichowie, 
           32-070 Czernichów,  Czernichów 1,  z oznaczeniem:
           „ Oferta na dostawę nawozów mineralnych w roku 2016 " Nr. ZSRC/ 270 /1/2016

 z dopiskiem " nie otwierać przed 23 lutego 2016r.  godz. 10 :45 "

              

       14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
       
       14.1 Składanie ofert:

      1.Termin składania ofert upływa  23  lutego  2016r. o godz.10:30. Ofertę należy złożyć w    
             sekretariacie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie 

         32 – 070 Czernichów, Czernichów 1 
      2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana ( data i godzina wpływu) oraz otrzyma kolejny numer.
      3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
          wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu oferty    
          do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.                                        
      4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę nie później niż przed 
          upływem terminu składania ofert. 
      5. Zmiany muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert.  
          Odpowiednio opisane koperty ze zmianami należy opatrzyć dopiskiem " ZMIANA", a w przypadku 
          większej ilości zmian dopisek "ZMIANA  Nr. .....".    
      6. Wycofanie oferty następuje przez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez    
          uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.    

      
       14.2 Otwarcie ofert.

       1. Zamawiający dokona otwarcia  ofert w dniu 23 lutego 2015r. o godz. 10:45
           w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie 
             32 – 070 Czernichów. Czernichów 1,  gabinet dyrektora - pok. nr. 8
       2. Otwarcie ofert jest jawne 
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        3.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką  zamierza przeznaczyć na   
           sfinansowanie zamówienia.(art. 86 ust.3)
        4.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje 
           dotyczące ceny i warunków płatności, zawarte w ofertach..W przypadku nieobecności Wykonawcy  
           podczas otwarcia, Zamawiający prześle informacje z otwarcia na pisemny wniosek Wykonawcy.
                                                                                                                                                              
      15. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

          1. Ceny jednostkowe oferowanych nawozów powinny być podane w złotych polskich.
           2. Cena  powinna uwzględnić wszystkie koszty jakie będzie ponosił Wykonawca , łącznie z    
                wynagrodzeniem za wszelkie obowiązki związane z dostawą przedmiotu zamówienia zgodnie z    
                warunkami umowy. Cena powinna również uwzględniać ewentualne ryzyko wynikające z    
                okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
           3. Ceny jednostkowe powinny zawierać  rabaty i upusty oferowane przez  wykonawcę.
           4. Cenę brutto  należy wyliczyć wypełniając odpowiednio arkusz cenowy - załącznik. Nr 2.
               Cena z kolumny "wartość brutto" w wierszu "Razem " posłuży Zamawiającemu do oceny oferty.
           5   Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami        
                ustawy o  podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
     
         16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
                z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
            
            1. W celu wyboru najkorzystniej oferty Zamawiający  przyjął  najniższą cenę ( 100 %) jako   
                kryterium oceny ofert.
            2. Oferta  z najniższą ceną  brutto za wykonanie całości zamówienia uzyska maksymalną ilość   
                punktów wynoszącą 100, natomiast pozostałe oferty zostaną  przeliczone według wzoru:    

                                                  oferta z ceną najniższą
            -  Liczba punktów  =  ------------------------ ------- * 100 

                                                      cena oferty  badanej 
            3. Oferta która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe  
                oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

         17.  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru  
                najkorzystniej oferty. 
          18. Udzielenie zamówienia:
           1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wszystkie warunki     
                 określone w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przedstawione powyżej   
                 kryteria.
             2. O odrzuceniu oferty oraz o wyborze najkorzystniej oferty, Zamawiający powiadomi niezwłocznie  
                 Wykonawców  którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i 
                 prawne.
             3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje określone  
                 w art.92 ust.1 pkt. 1 na własnej stronie internetowej www.czernichow.edu.pl oraz w  swojej  
                 siedzibie na tablicy ogłoszeń.
             4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w wyznaczonym przez siebie 
                 terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
             5. Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni, jeżeli w postępowaniu o    
                 zamówienie publiczne zostanie złożona tylko jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta.
           19. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.
             1. W przypadku podpisania umowy z Wykonawcami którzy złożyli ofertę wspólnie ( konsorcjum),  
                 Zamawiający może zażądać przedstawienia umowy uwzględniającej podział czynności przy 
                 wykonaniu zamówienia.
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       20. Szczegółowe warunki  realizacji zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem oraz     
             prawa i obowiązki stron określone zostały w projekcie umowy, - załącznik nr 5  do  SIWZ. 
        1. Akceptacja treści umowy następuje poprzez wstępne wypełnienie (dane firmy), zaparafowanie na  
            każdej stronie oraz  podpisanie przez Wykonawcę  projektu umowy.
             
      21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania
            o udzielenie zamówienia publicznego.
        1. Wykonawcy, a także innym podmiotom, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI
            Ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść     
            szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.
        2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
             a) - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
             b) - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia.
             c) - odrzucenia oferty odwołującego.
       
       22. Podwykonawstwo:
             Zmawiający żąda  wskazania  w ofercie części zamówienia , którą Wykonawca  ma zamiar      
             powierzyć podwykonawcom -  jeżeli dotyczy.

       23. Unieważnienie postępowanie.
     1.  Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art.93 ustawy.

        2.  Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty, podając faktyczne i     
              prawne  przyczyny unieważnienia..

   3.  W przypadku unieważnienia postępowania, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się   
        o udzielenie zamówienia , zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania , które dotyczy tego   
        samego przedmiotu zamówienia.

       24. Inne postanowienia:
          1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
          2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 
              Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
   

        25 . Załączniki do SIWZ.
               Załącznik Nr 1. Oferta wykonawcy
               Załącznik Nr 2. Arkusz cenowy
               Załącznik Nr 3  Oświadczenie Wykonawcy z art. 22
               Załącznik Nr 4  Oświadczenie Wykonawcy z art 24
               Załącznik Nr 5. Umowa – „projekt”
               Załącznik Nr 7  Wzór zastrzeżenia – jeżeli dotyczy
               Załącznik Nr 8  Oświadczenie o przynależności/braku przynależności
                                         do grupy kapitałowej 

   Czernichów, dnia 15 lutego .2016r.                                                              Zatwierdził:
                                                                                                               Dyrektor Zespołu Szkół
                                                      

                                                                                                              Mgr inż. Grzegorz Bylica
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ZAŁĄCZNIK NR. 1
                                               OFERTA WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................
                                 
Adres Wykonawcy     ...............................................................................................................................
                                                                           (ulica, nr domu, nr lokalu):                                                
Numer telefonu: ............................................  nr.  faksu: .............................................

NIP: ............................................... REGON: .............................................

Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego na  " Dostawę nawozów mineralnych 
w roku 2016" dla  Zespołu Szkół Rolnicze  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, 
oświadczam że: 
1. zapoznałem się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego, zdobyłem informacje konieczne do 
realizacji zamówienia  i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.
2. zapoznałem się z projektem umowy załączonym do SIWZ, warunki umowy akceptuję i w przypadku 
wyboru naszej oferty, zobowiązuję się do podpisania jej w wyznaczonym miejscu i terminie.
3 Zgodnie z art.36 ust.4 Prawo zamówień publicznych oświadczam że:
    - nie powierzę zamówienia podwykonawcom*
    - powierzę wykonanie części zamówienia podwykonawcom w następującym zakresie:*

L p. Nazwa  i adres podwykonawcy Część zamówienia powierzona podwykonawcy

Zobowiązania Wykonawcy:
1. zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami i w terminach określonych w
    Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferuję  21 -dniowy termin płatności.
3. Uważam się za związanego niniejszą  ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z załączonym arkuszem cenowym :

-  cena oferty netto wynosi:    ................................................................................................................PLN

-  cena oferty brutto (netto +VAT)      .................................................................................................. PLN

-  słownie................................................................................................................................................PLN        

Załącznikami oferty są następujące dokumenty:
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

Data:..................................

      ________________________________                          _______________________________
        Imię i nazwisko osoby / osób  uprawnionej                                                                 Podpis osoby/ osób / uprawnionej do
            do reprezentowania Wykonawcy                                              reprezentowania Wykonawcy

• niepotrzebne skreślić.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

ARKUSZ CENOWY
do oferty na dostawę nawozów w roku 2016 

      .........................................................................................................................................
                                                   nazwa   i  aadres Wykonawcy

                                                               
Lp Nazwa nawozu Jm. Ilość Cena 

jednost.
 netto     
 w zł 

Wartość netto 
w zł

(kol 1x kol 2)

   Wartość 
podatku VAT 

Wartość brutto
w zł

( kol 3 + kol 4)

1 2 3 4 5

1 Saletrosan 26%N:13%S
lub  równoważny.
….....................................

tona 17

2 YaraBela Extran 27 CAN 
27%N: 7%CaO: 4% MgO
lub równoważny
….....................................

tona 22,5

3 YaraMila 16:16:16 % 
NPK  lub równoważny
….....................................

tona 2,5

4 Mocznik naw. 46% N
lub równoważny
….....................................

tona 26

5 Mocznik moNolith 46  
lub równoważny
….....................................

tona 5,5

6 Fosforan amonu 12:52 % 
N:P lub równoważny
…....................................

tona 6,5

7 YaraMila 20:7:10 % NPK
lub równoważny
…......................................

tona 7

8 Polifoska 5:15:30% NPK 
+Mg+S lub równoważny
…......................................

tona 25,5

9 Polifoska 6:20:30 % NPK
lub równoważny
….....................................

tona 19

10 YaraVita Brassitrel Pro 
lub równoważny
…......................................

litr 80

11 YaraVita Bortrac
lub równoważny
…......................................

litr 80

12 YaraVita Zboże
lub równoważny
…......................................

litr 80
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ZAŁĄCZNIK NR 2  

ARKUSZ CENOWY ciąg dalszy.
 

Lp Nazwa nawozu Jm. Ilość Cena 
jednost.
 netto     
 w zł 

Wartość netto 
w zł

(kol 1x kol 2)

   Wartość 
podatku VAT 

Wartość brutto
w zł

( kol 3 + kol 4)

1 2 3 4 5

13 YaraVita Miedź
lub  równoważny.
….....................................

litr 25

14 YaraVita Mangan
lub równoważny
…......................................

litr 25

15 YaraVita Kukurydza
lub równoważny
…......................................

litr 120

                                           Razem

1  Arkusz cenowy jest ważny jeżeli wypełnione są wszystkie pozycje.
2  Wartość zamówienia brutto z pozycji „ Razem” należy przenieść do formularza „Oferta    
    Wykonawcy”

.....................................dnia,..................................

                                                                                            .................................................................     
                                                                                                                    podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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 ZAŁĄCZNIK NR  3

 ...............................................................................                                                                               
                   pieczęć wykonawcy

                                  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Nazwa wykonawcy:

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

Adres:
.............................................................................................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn." Dostawa nawozów 
mineralnych w roku 2016" Nr sprawy: ZSRC/ 270/1/2016 prowadzonym przez Zespół  Szkół 
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie oświadczam, że spełniamy warunki 
o których mowa w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2013r. Poz. 907 z późn. zm.), w tym:

1) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2)posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 
zamówienia

 3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia,

  4)  znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

........................... dnia ....................................     ...................................................

                                                                                                                     podpis osoby uprawnionej do składania
                                                                                                                     oświadczeń w imieniu Wykonawcy   
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ZAŁĄCZNIK  NR  4     

    ….............................................
            /pieczęć wykonawcy /

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
O BRAKU  PODSTAW  DO WYKLUCZENIA  Z POSTĘPOWANIA

O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

Nazwa wykonawcy:

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

Adres: 
................................................................................................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na "Dostawę nawozów mineralnych w roku 2016" dla Zespołu Szkół 
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, Nr sprawy ZSRC /270/ 1 /2016, 
oświadczam /my,  że nie podlegam /my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w 
myśl art. 24 ust.1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r.  
poz. 907 z późn. zm.)

............................,dnia...................                                            .............................................................
                                                                                             podpis osoby/ osób upoważnionych do składania   
                                                                                                                  oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 5

Umowa - „projekt”
na dostawę nawozów mineralnych w 2016r.

Zawarta w dniu  ............... ............w Czernichowie pomiędzy Zespołem Szkół  Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, Czernichów 1, 32 - 070 Czernichów , zwanym dalej 
„Zamawiającym", reprezentowanym przez: mgr inż. Grzegorza Bylicę - Dyrektora Zespołu Szkół
  
a firmą..................................................................................................................................................

 reprezentowanym przez:
 1.   .........................................................................................................................................................
 2.   .......................................................................................................................................................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” wyłonionym na podstawie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego (protokół z dnia ........................) zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.  zmianami) 
 zawierają umowę o następującej treści: 

                                                                   § 1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa nawozów do magazynu Zamawiającego w Czernichowie, 
   32-070 Czernichów 1.
2.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać nawozy w ilościach i asortymencie oraz terminach  
   określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia po telefonicznym uzgodnieniu  
    każdej dostawy z  Zamawiającym.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości, lub zamiany w ramach oferowanego
    asortymentu, a Wykonawca nie będzie żądał z tego tytułu odszkodowania.

                                                                   § 2
1. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na żądanie Zamawiającego, atesty dostarczanych  
    nawozów potwierdzające  zgodność z obowiązującymi normami.
2. W razie niespełnienia wymagań jakościowych dostarczonych nawozów Zamawiający zastrzega 
    sobie prawo zwrotu i wymiany wadliwej partii na koszt Wykonawcy.
3. Jeżeli Zamawiający nie wniesie w przeciągu 7 dni od daty dostawy pisemnych zastrzeżeń do  
    Wykonawcy, uznaje się, że zamówienie spełnia wymogi ilościowe i jakościowe.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do reklamacji towarów  w ramach udzielonej na dany    
    produkt gwarancji w okresie jej ważności.       
                                                 
                                                                  § 3
Termin wykonania zamówienia  - od dnia podpisania umowy do 30 września 2015r.

                                                                   § 4 
 
1.Strony ustalają, że łączna wartość zamówienia brutto nie może przekroczyć kwoty ustalonej 
w  wyniku postępowania przetargowego

 tj. .....................PLN (słownie  złotych...................................................................................)
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                                                                   § 5

1. Strony ustalają termin płatności na 21 dni, za każdą dostarczoną partię nawozów licząc od dnia
   wystawienia  faktury. Podstawą płatności będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT.
2. Należność będzie wpłacana przelewem na konto Wykonawcy:  ………………………………
    .......................................................................................................................................................

3. Za datę zapłaty uważa się datę złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy.
5. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Wykonawca  może naliczać odsetki za zwłokę  
    określone w art. 56 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja  podatkowa ( Dz. U. Nr 137,  
    poz. 926, z pózn. zm.)

                                                                     § 6            
                                                         
 1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.                
     Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
     a) za niedotrzymanie uzgodnionego terminu dostawy w wysokości 0,2% wartości brutto
        danej partii za każdy dzień opóźnienia, 
     b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w  
        wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 4 . 

 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej naliczonej zgodnie z ust. a) z faktury.

 4. W przypadku, gdyby szkoda z tego tytułu przewyższała wartość kary umownej, to         
     Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na   zasadach  
     ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym.

                                                                       § 7

    Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo         

     odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) Wykonawca nie dostarczył przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
dostarcza go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie 
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
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                                                                      § 8

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą 
   obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności tej zmiany. 

2.Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy  
   jeżeli przy ich  uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano  
   wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,  
   których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy.

                                                                      § 9

   Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane  
    polubownie, a w ostateczności zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby   
    Zamawiającego.
                           
                                                                      § 10

    W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz    
     przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                                                      § 11
     Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, na prawach oryginału, po jednym  
     dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:
1. Zał. nr 1- oferta Wykonawcy.
2. Zał. nr 2 - arkusz cenowy.

WYKONAWCA                                                                      ZAMAWIAJĄCY  

                                                                                                                                                            

.........................................................                                                      .......................................................
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 ZAŁĄCZNIK NR  7

ZASTRZEŻENIE 
nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Nazwa Wykonawcy*......................................................................................................................

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

Adres Wykonawcy*........................................................................................................................

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

Niniejszym zastrzegam, aby następujące informacje nie były udostępniane:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

..........................dnia,  ...................................

......................................................................                                   .......................................................
Imię i nazwisko osoby upoważnionej                                                                                  Podpis osoby upoważnionej    
 do reprezentowania Wykonawcy                                                                                        do reprezentowania Wykonawcy

• w przypadku składania oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich podmiotów 
składających ofertę wspólną, chyba że zastrzeżenie dotyczy informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa tylko jednego z Wykonawców składających ofertę wspólną.



                                                                                                            Nr sprawy: ZSRC/270/1/2016
ZAŁĄCZNIK NR 8
          

         
   ........................................................
      ( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu na: 
"Dostawę nawozów mineralnych w roku 2016" dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum  
Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, 

reprezentując:

................................................................................................................................................................
(wpisać nazwę wykonawcy )

oświadczam, ze na dzień składania ofert Wykonawca *:

  nie należy do grupy kapitałowej **, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.);

   należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) w której skład wchodzą 
następujące podmioty;
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................                                   .............................................................................
             (miejscowość i data)                                                       (podpis osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy)

* należy zaznaczyć właściwe znakiem " X "

** Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów  ( Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. 
zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni 
przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.


	3. Opis przedmiotu zamówienia:
	24410000-1 - nawozy azotowe
	24440000-0 - różne nawozy
	2.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać nawozy w ilościach i asortymencie oraz terminach
	określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia po telefonicznym uzgodnieniu
	każdej dostawy z Zamawiającym.



