
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

NR  ZSRC /270/3/2017 
 

„DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH W ROKU 2017” 
dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

 
 
 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Czernichowie, ul. Rynek 17 

32- 070 Czernichów 
internet: www.czernichow.edu.pl 

telefon/ fax: 12 270 20 16, 
 

 
zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniżej progów ustalonych na  na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm). na dostawę 
nawozów mineralnych w roku 2017 do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Czernichowie, 32 – 070 Czernichów, ul. Rynek 17. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których oferta odpowiada 
przepisom Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia warunki określone w 
niniejszej SIWZ. 
 
Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej lub podmioty te występujące wspólnie. 
 
 
 
Czernichów, dnia 15.02.2017 r. 
 
                                                                                       Zatwierdził: 
 
                                                                                     Dyrektor Zespołu Szkół 
 
 
                                                                                     mgr inż. Grzegorz Bylica 
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I.INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 
 

Nazwa i adres Nabywcy i Zamawiającego 

Nabywca: 

Powiat Krakowski, 
Al. J. Słowackiego 20, 
30 – 037 Kraków, 
NIP: 677 236 41 94 
 
Zamawiający: 
 
Zespół  Szkół  Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w  Czernichowie 
ul Rynek 17, 32-070 Czernichów, 
woj. Małopolskie 
REGON: 000096187, NIP: 675 000 63 75 
tel. 12 270 25 29, tel./fax 12 270 20 16. 
adres strony internetowej: www.czernichow.edu.pl 
e- mail: czernichow@poczta.fm , czernichow.edu@gmail.com 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w  trybie przetargu nieograniczonego, 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. 

zm.) zwanej dalej „ Ustawą Pzp” lub „Pzp”, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podst. art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

2. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie 

art.11 ust.8 Pzp. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia zwaną dalej ”SIWZ” 

zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1  Nazwa  zamówienia nadana przez Zamawiającego: Dostawa  nawozów mineralnych w roku 2017. 
 
2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa  nawozów mineralnych do  Zespołu  Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie  w roku 2017, 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. Saletra amonowa 34,5%N            lub równoważny t 32 32 - - 

2 Sletrosan 26%N, 13% S               lub równoważny t 11 11 - - 

3 YaraBela Extran   27 % N CAN 
 :7%CaO :4%MgO                        lub równoważny 

t 16 - 8 8 

4 Mocznik granulowany 46% N       lub równoważny t 21 5 16 - 

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

6 Agrofoska 20:30% PK                  lub równoważny t 2 2 - - 

7 Polifoska 6:20:30% NPK              lub równoważny t 32 19 - 13 

8 Polifoska Tytan 6:25:25% NPK     lub równoważny    t 12 - - 12 

9 YaraMila 20:7:10 % NPK              lub równoważny t 9 9 - - 
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10 YaraMila 16:16:16 % NPK            lub równoważny t 4 4 - - 

 Nawozy dolistne      

11 YaraVita Brassitrel Pro         lub równoważny litr 120 80 - 40 

12 YaraVita Bortrac                   lub równoważny litr 130 90 - 40 

13 YaraVita Zboże                    lub równoważny litr 130 130 - - 

14 YaraVita Kukurydza              lub równoważny litr 140 - 140 - 

15 YaraVita KombiPhos            lub równoważny litr 100 100 - - 

 
3.Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczące przedmiotu zamówienia 
     24410000-1  - nawozy azotowe 
     24440000-0  - różne nawozy   
4. 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, oraz 
wymagania Rozporządzenia (WE) Nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 
2003 r.                          
 
5. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy /znaki towarowe/ mają charakter przykładowy, a ich 
wskazanie służy wyłącznie do określenia wymaganego standardu i parametrów jakościowych, jakim powinny 
one odpowiadać. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.    
 
6. 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. 
 
7. Wykonawca   będzie dostarczyć nawozy na własny koszt w opakowaniach 500 lub 600 kg (big – bag), 
partiami wg  bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 5 dni,  od  telefonicznego 
złożeniu zamówienia. 
 
8 Wykonawca zobowiązuje się do odbioru pustych opakowań po dostarczonych nawozach w uzgodnionych 
z Zamawiającym terminach ,nie dłuższych niż 14 dni od daty zgłoszenia partii opakowań do odbioru. 
 
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia  zamówienia lub zmiany ilościowe w ramach 
oferowanego asortymentu wynikające z bieżących potrzeb, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego 
tytułu żadne roszczenia i odszkodowania. 
 

10.  Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcom.           

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Czas  trwania umowy lub termin wykonania zamówienia :  od dnia podpisania umowy do 30.09.2017  r.              

     
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

 

I.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu, w okolicznościach, o 

których mowa w art. 24 ust. 1,  oraz art. 24 ust  5 ustawy  Pzp. 

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji  lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 

3) sytuacji technicznej i zawodowej 

Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni na podstawie analizy złożonych  

oświadczeń i dokumentów  wg  formuły : spełnia / nie spełnia. 



 

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V.1.2) SIWZ w 

stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

 

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „ stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V.4) niniejszej SIWZ 

wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując 

zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

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

zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

I ETAP SKŁADANIE OFERT: 

1.Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia  zakresie wskazanym w 

załączniku nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oraz załączniku nr 4 – 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  z postępowania.. Informacje zawarte w oświadczeniach będą 

stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega  wykluczeniu oraz  spełnia  warunki udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez  wykonawców, oświadczenia o których mowa w rozdz. VI. 1 

niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców  wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać 

spełnianie warunków udziału  w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o 

którym mowa w  rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.   

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich podstaw wykluczenia oraz 

spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o 

tych podmiotach w  oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 w niniejszej SIWZ.. 

5. Wykonawca przekaże Zmawiającemu w  terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art.86 ust. 5  

(informacja z otwarcia ofert), oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz  ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 

oświadczenia  stanowi  Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa 

każdy  z  Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez nich pełnomocnik.   

II ETAP PO DOKONANIU WSTĘPNEJ OCENY OFERT   

1.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie  aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń lub 

dokumentów. 



2. W razie nieuregulowanym SIWZ,  zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 24 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia ( Dz. U. z 2016 r. , poz. 1126). 

3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o którym mowa w rozdz. VI niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów 

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

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez  zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

Wykonawca mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty 

zgodnie z   §7 i 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4 Postępowanie  o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim . Dokumenty i oświadczenia sporządzone  

w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dotyczy to również  składanych w toku 

postępowania wyjaśnień, wniosków , zawiadomień itp. 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej. 
2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
mogą być przekazywane w formie: 
- pisemnej na adres wskazany w rozdz. I 
- faksem 12 270 20 16 

- drogą elektroniczną  czernichow@poczta.fm, lub  czernichow.edu@gmail.com 
 3. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z 

powołaniem się na sygnaturę – ZSRC / 270/ 3 / 2017 
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub pocztą 

elektroniczną - każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
5. W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz inne dokumenty 

w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne, Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie . 
6. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Pzp oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub faksem lub drogą elektroniczną. 

Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem 

lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej – niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
7. Udzielanie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ: 
Wykonawca może zwrócić się na piśmie lub faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego, z 

prośbą o udzielenie wyjaśnień związanych z treścią SIWZ. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt 7 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 7 powyżej. 
10. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej  www.czernichow.edu.pl  na 

której udostępniana jest SIWZ. 
11. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 
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12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia 

oraz zamienić ją na stronie internetowej  www.czernichow.edu.pl na której udostępniana jest SIWZ. 
13.  Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, na stronie internetowej i w swojej siedzibie. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny okaże się 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i 

poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na 

stronie internetowej www.czernichow.edu.pl 

 

VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

Do porozumienia się z wykonawcami w zakresie niniejszego zamówienia upoważnione są osoby: 

Juliusz Boroń, tel. 501 711 778, 12 270 25 29,  Barbara Nowak 12 270 20 16 w godz. 7:00-15:00 od 

poniedziałku do piątku. 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wpłacania wadium w niniejszym postępowaniu. 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1.  Wykonawca jest związany złożoną ofertą 30 dni od  dnia składania ofert. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert ( art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1  Przygotowanie oferty: 

1) Oferta musi być przygotowana pisemnie, w języku polskim, w sposób  czytelny. 

2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia, na  

Formularzu ofertowym stanowiącym  załącznik nr 1. Do formularza ofertowego należy dołączyć prawidłowo 

wypełniony i podpisany arkusz cenowy. Wzór arkusza cenowego stanowi załącznik nr 2. 

3)  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

4) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób 

uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz 

przepisami prawa. 

5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego 

pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialnie 

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których 

mowa w treści niniejszej SIWZ. 

7) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego 

wzorcami ( załączniki), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. 

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisujących ofertę. 

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, uniemożliwiający jej  de-kompletację 

2. Sposób adresowania koperty:     

1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/ zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 

http://www.czernichow.edu.pl/


otwarcia ofert. 

2) Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowane do Zamawiającego na adres jego siedziby oraz oznaczone 

w sposób następujący: 

Nazwa (firma) wykonawcy 

Adres wykonawcy 

adres e-mail: 
                                   Zamawiający: 

                               Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

                              32- 070 Czernichów, ul Rynek 17 

                                   ,,Dostawa nawozów mineralnych w roku 2017” 

       Nie otwierać przed dniem  28.02.2017 r. godz. 11:00 

 

XII. ODRZUCENIE OFERTY 

 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

 - jest niezgodna z ustawą; 

 - jej treść nie odpowiada treść SIWZ , z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 

 - jej  złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji  w rozumienie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej     

   konkurencji; 

 - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

 - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

    niezaproszonego do składania ofert; 

 - zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

 -  wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o 

    której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy; 

 -  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów 

 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1.Ofertę należy złożyć w : Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia  Ustawicznego, 32–070 Czernichów, 

ul Rynek 17, w sekretariacie w terminie do dnia 28.02.2017 r. do godz. 10:30. 

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zwraca się 

Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu składania ofert. 

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki , modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty  pod wa-

runkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składa-

nia ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składa-

nie oferty, tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej „zmiana oferty”. Koperty oznaczone „zmiana oferty” zo-

staną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

4 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego zawiadomienia , według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z 

napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 

kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi 

zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego, 32- 070 Czernichów,  ul. Rynek 17 pokój nr 8,  w dniu 28.02.2017 r. o godz. 11:00. 



6. Otwarcie ofert jest jawne. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie każdej części zamówienia. 

8. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące  
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 

1. Oferta musi zawierać cenę brutto dla zamówienia, w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2014 r. 

o cenach ( Dz. U. z 2014 r., poz. 915, ze zm.),  tj wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą 

zamawiający będzie obowiązany zapłacić wykonawcy za dostawę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i 

usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaży dostawa podlega obciążeniu 

podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, a także wszystkie koszty, opłaty oraz ewentualne 

upusty i rabaty. 
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia 

oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: 

 cenę bez podatku VAT ( netto) 

 należny podatek VAT 

 cenę łącznie z należnym podatkiem VAT ( brutto) 

3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
4. Cena oferowana musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie. 

5. Wszystkie ceny przedstawione w ofercie przetargowej muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do 

dwóch miejsc po przecinku ( zasada  zaokrąglania: końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 

grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza). 

 

6. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

XV. INFORMACJE O KRYTARIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY 

1. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe: 

CENA  - 90% 

TERMIN PŁATNOŚCI – 10% 

2. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert: 

a) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego, 

- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania. 

Zamawiający będzie oceniał oferty w skali od 0 do 100 punktów według następującego schematu: 

 

I. CENA ( KOSZT) OFERTY- 90% ( maksymalna ilość pkt.90) 

Maksymalna ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali Wykonawcy 

otrzymają ilość punktów obliczonych matematycznie wg wzoru: 

         cena najniższa 

  Ilość punktów= -------------------------   x 90 pkt. 

         cena badana 

II. Termin płatności - 10% ( maksymalna ilość pkt.10) 

     - 30 dni od daty otrzymania faktury – 10 punktów 

     - 7   dni od daty otrzymania faktury – 0 punktów 

 

Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje 30 dniowy termin płatności, 

pozostali Wykonawcy otrzymają ilość punktów obliczonych matematycznie wg wzoru: 

 



         badany termin płatności 

  Ilość punktów= --------------------------------------------   x 10 pkt. 

         Najdłuższy termin płatności 

 

Suma punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach będzie oceną końcową danej oferty. Jako najkorzystniejszą 

Zamawiający wybierze ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium termin płatności. 

 

1. W przypadku, gdy zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty, których ocena ostateczna jest taka sama, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając 

oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej 

ocenie punktowej. 

 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określo-

nym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o po-

dane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru. 
 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 

 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres za-

mieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo 

imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 
2) Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

3) Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 

 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 

4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w sprawie zamówienia 

publicznego w terminie nie krótszym niż: 

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zo-

stanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, 
2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zo-

stanie przesłane w inny sposób niż określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. 
 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, jeżeli w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
 - złożono tylko jedną ofertę, 
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego 

wykonawcy. 
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 

ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki z art.93 ust.1 ustawy. 

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA  UMOWY 



Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. OGÓLNE WARUNKIV 

UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 

ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

Wzór umowy , stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1.Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP dla postępowań poniżej kwoty określonej 

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 15 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

Czernichów, dnia 15. 02.2017r. 

 

                                                                                                  W imieniu Zamawiającego  Zatwierdził 

                                                                                                   mgr inż. Grzegorz Bylica 

                                                                       

                                                                                                  Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 

                                                                                                  Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie 

                                                                                                    

Wykaz załączników do SIWZ 

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)      

2. Arkusz cenowy ( załącznik nr 2) 

3.Oświadczenie, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 3) 

4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4)  

5. Wzór umowy- (załącznik nr 5) 

6. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR. 1 

Nr  ZSRC / 270 / 3 / 2017 
                                                         FORMULARZ OFERT0WY 
I. Dane dotyczące wykonawcy 
Nazwa Wykonawcy:  ................................................................................................................................... 
                             
Adres Wykonawcy     ................................................................................................................................... 
                                         (ulica, nr domu, nr lokalu)                                                 
Numer telefonu:   ...........................................  nr.  faksu: ...................................................................... 
 
Adres  e – mail:         .…................................................................................................................................ 
 
NIP:  ..................................... REGON: ......................................KRS................................. 
 
Dane osoby do kontaktu z Zamawiającym....................................................tel............................................ 

II. Dane dotyczące nabywcy i zamawiającego: 

Nabywca: 

Powiat Krakowski 

30 – 037 Kraków, 

 Al. Słowackiego 20 

NIP: 677 236 41 94 

Zamawiający: 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum  Kształcenia Ustawicznego 

32 – 070 Czernichów, ul. Rynek 17 

tel.  12  270 25 29, tel/fax 12 270 20 16   

www.czernichow.edu.pl , e-mail: czernichow.edu@gmail.com 

                                                      czernichow@poczta.fm 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na  " Dostawę nawozów mineralnych w roku 2017" 
do Zespołu Szkół Rolnicze  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, oświadczam że: 
 
1. Zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz  
zdobyłem informacje konieczne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 
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 Oświadczam że: zamówienie wykonamy samodzielnie /  powierzę wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom w następującym zakresie* ........................................................................................ 
 
Zobowiązania Wykonawcy: 
1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia na warunkach i w  terminach określonych w  SIWZ,   
w  niżej podanych cenach, wynikających z załączonego arkusza cenowego : 
 
-  cena oferty netto wynosi:    ................................................................................................................PLN 
 
-  cena oferty brutto (netto +VAT)        .................................................................................................. PLN 
 
-  słownie................................................................................................................................................PLN                                                      
 
2. Oferuję …........  -  dniowy  termin płatności. 
3. Uważam się za związanego niniejszą  ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
4. Na potwierdzenie spełnienia wymagań załączam  następujące dokumenty: 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
 
 
…...................................Data:.................................. 
                                                                                                _______________________________ 
                                                                                                Podpis osoby/ osób / uprawnionej do 
                                                                           reprezentowania     Wykonawcy 
 niepotrzebne skreślić. 
 
 

http://www.czernichow.edu.pl/


Nr ZSRC/270/3/2017 
ZAŁĄCZNIK NR 2 

ARKUSZ CENOWY 
do oferty  na dostawę   nawozów mineralnych w roku 2017 

 
      ......................................................................................................................................... 
                                                   nazwa   i  adres Wykonawcy 
 
                                                                

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

Wartość netto  
w zł 
 
(kol 1x kol 2) 

   Wartość 
podatku VAT 
w zł 
 

Wartość brutto 
w zł 
 
( kol 3 + kol 4) 

1 2 3 4 5 

1 Saletra amonowa 34,5%N 
lub  równoważny. 
…..................................... 

tona 32     

2 Saletrosan 26%N,13%S 
lub  równoważny. 
…..................................... 

tona 11     

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

tona 16     

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

tona 21     

5 Fosforan amonu 12:52 % 
NP       lub równoważny 
…..................................... 

tona 5     

6 Agrofoska 20:30 % PK 
lub równoważny 
…..................................... 

tona 2     

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

tona 32     

8 Polifoska Tytan 6:25:25% 
NPK       lub równoważny 
….................................... 

tona 12     

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

tona 9     

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

tona 4     

11 YaraVita Brassitrel Pro 
lub równoważny 
…...................................... 

litr 120     

12 YaraVita Bortrac 
lub równoważny 
…...................................... 

litr 130     

13 YaraVita Zboże 
lub równoważny 
…...................................... 

litr 130     

 
 



 
 

Nr. ZSRC/270/3/2017 
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 

14 YaraVita Kukurydza 
lub równoważny 
…...................................... 

litr 140     

15 YaraVita KombiPhos 
lub równoważny 
…...................................... 

litr 100     

                                              Razem    

 
1.  Arkusz cenowy jest ważny jeżeli wypełnione są wszystkie pozycje. 
2. Wartość zamówienia netto i brutto z pozycji „ Razem” należy przenieść do „Formularza ofertowego     
    Wykonawcy” 
 
 
 
 
.....................................dnia,.................................. 
 
 
 
 
                                                                                            .................................................................                                                                                                                                                                  
                                                                                                  podpis osoby/osób upoważnionej 
                                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZSRC/270/3/2017 

ZAŁĄCZNIK NR 3    

                                                                                  Zamawiający:                               
                                                                                 Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia      
                                                                                 Ustawicznego w Czernichowie 
                                                                                 ul. Rynek 17, 32 – 070 Czernichów 

Wykonawca: 

……………………………………………

…………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

…………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.”Dostawa nawozów mineralnych w roku 2017r." NR. ZSRC/270/3/2017, prowadzonego przez 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Czernichowie , oświadczam, co 

następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, rozdział V pkt 2 (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną 

dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 



 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą 

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

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

…………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4   

                                                                                        Zamawiający: 

                                                                                        Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia      

                                                                                    Ustawicznego w Czernichowie 
                                                                                        ul. Rynek 17, 32 – 070 Czernichów 

 
Wykonawca: 
………………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn.”Dostawa nawozów mineralnych w roku 2017”, NR ZSRC/270/3/2017, prowadzonego przez 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Czernichowie , oświadczam, co 

następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na 

podstawie ww. przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 



Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-

14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 



 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
 

Umowa - „projekt” 
na dostawę nawozów mineralnych w 2017r. 

 
 

Zawarta w  dniu  ............... ............w  Czernichowie  pomiędzy: 
 
Nabywcą: 
Powiatem Krakowskim 
30 – 037 Kraków 
Al. Słowackiego 20 
NIP: 677 236 41 94 
 
Zamawiającym 
Zespołem Szkół  Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, 
Czernichów , ul. Rynek 17 
32 - 070 Czernichów , 
reprezentowanym przez:: mgr inż. Grzegorza Bylicę - Dyrektora Zespołu Szkół 
   
a firmą.................................................................................................................................................. 
 
reprezentowanym  przez: …............................................................................................................... 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” wyłonionym na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego,w trybie przetargu nieograniczonego (protokół z dnia.........................) zgodnie z ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn.  zm.)  zawierają 
umowę o następującej treści: 
 
                                                                   § 1 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa nawozów do magazynu Zamawiającego w Czernichowie, 
32-070 Czernichów, ul Rynek 17. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać nawozy w ilościach i asortymencie oraz terminach określonych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu każdej dostawy z 
Zamawiającym.   
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości, lub zamiany w  ramach oferowanego 
asortymentu wynikającej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (m.in. nieznanym przebiegiem 
warunków pogodowych),  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.     
4. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru pustych opakowań po dostarczonych nawozach w  terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia partii opakowań przygotowanych do odbioru. 
                                                  
                                                                  § 3 
Termin wykonania zamówienia  - od dnia podpisania umowy do 30 września 2017r. 
 
                                                                   § 4 
1.Strony ustalają, że łączna wartość zamówienia brutto nie może przekroczyć kwoty ustalonej w  wyniku 
postępowania przetargowego: 
tj. ....................PLN (słownie zł.........................................................................................................................) 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za dostarczane nawozy wg cen ustalonych  w  arkuszu 
cenowym, a ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy.                                      
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                                                                   § 5 
 
1. Strony ustalają termin płatności na …....... dni,  za każdą dostarczoną partię nawozów licząc od dnia 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
2. Należność będzie wpłacana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w  fakturze. 
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 realizacji 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. z 2015r. poz 2184, 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 . 
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej naliczonej zgodnie z ust. a) z faktury. 
3. 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: 
a) 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, 
b) 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. 
                                                                    
                                                                      § 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. 
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                                                                      § 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- Formularz ofertowy  Wykonawcy. 
2. Zał. nr 2 - arkusz cenowy. 
 
 

WYKONAWCA                                                                      ZAMAWIAJĄCY   
 

                                                                                                                                                                   
 

.........................................................                                                      ....................................................... 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 
           
 
          
   ........................................................ 
      ( pieczęć Wykonawcy ) 

 
 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY DOTYCZĄCE 
PRZYNALEŻNOŚCI / BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu na: 
"Dostawę nawozów mineralnych w roku 2017" do 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. z  2015 r. poz. 184, 1518,1634); o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 
ustawy Pzp      z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu 
 
     - należy do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów ( Dz. U. z  2015 r. poz. 184, 1518,1634); w której skład wchodzą następujące podmioty; 
1...........................................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................................... 
 
Jednocześnie przedstawiam dowody: 
 
….........................................................................................................................................................................
. 
…........................................................................................................................................................................ 
 
 że powiązania z Wykonawcą / Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu,  nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp 
 
 
 
................................................                                   ............................................................................. 
             (miejscowość i data)                                                       (podpis osoby/ osób uprawnionych do            
                                                                                                          reprezentowania  Wykonawcy) 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 

 


