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Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
............................ dn. .........................
(miejscowość)

(data)

OFERTA DOTYCZĄCA ZAMÓWIENIA Nr 1/PN/D/2022
Wykonawca: ................................................................................................................................
Adres: ............................................................................................................................................
NIP: ....................................................................
REGON: …………………………………………
tel.: .....................................................................
adres e-mail: ......................................................
adres skrzynki ePuap: …………………………..
Wykonawca jest (zaznaczyć właściwe):


Mikroprzedsiębiorstwem,



Małym przedsiębiorstwem,



Średnim przedsiębiorstwem,



Jednoosobową działalnością gospodarczą,



Osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,



Innym rodzajem.

Oświadczam,

iż

jako

Wykonawca

podlegam

obowiązkowemu

przedsiębiorców (zaznaczyć właściwe):
 KRS
 CEiDG
 Inny
 Nie dotyczy

Numer ………………………

wpisowi

do

rejestru
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Zamawiający: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
w Radzikowie, Zakład Doświadczalny Bonin, Bonin 48, 76-009 Bonin, NIP: 529-000-70-29,
REGON: 000079480-00105
W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn :

„Dostawa oleju napędowego” (ozn .sprawy 1/PN/D/2022)
1) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym
Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ:
• Dostawa oleju napędowego w ilości 150 m3 za kwotę
ogółem brutto (uwzględniającą marżę i rabat Wykonawcy stałą dla całej dostawy)
.....….................................................................................................................zł
słownie…............................................................................................................................zł
w tym: podatek VAT (………%) ...…................................. zł,
netto (bez VAT) …................................................................ zł,
• Cena oleju napędowego za 1 m3
brutto (uwzględniająca marżę i rabat Wykonawcy stałą dla całej dostawy)
…………………………………………………………………………………………zł
słownie ………………………………………………………………………………..zł
w tym: podatek VAT za 1 m3 (………%) ………………………zł
netto (bez VAT) …………………………………………………zł
• Źródło pozyskania ceny producenta oleju napędowego opublikowanego na stronie
internetowej Grupy Lotos S.A. :
(https://www.lotos.pl/144/dla_biznesu/hurtowe_ceny_paliw) na dzień 28.02.2022 r.
2) Zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 12 miesięcy od daty
podpisania umowy.
3) Warunki płatności: ………………. dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
4) Zamówienie zamierzam wykonać sam* /w wykonywaniu będą uczestniczyć inne podmioty,
które oddają do dyspozycji zasoby na czas wykonywania zamówienia – zgodnie z
załączonym zobowiązaniem. (*niepotrzebne skreślić)
5) Oświadczam że zapoznałem się z SWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz że zdobyłem
konieczne informacje do przygotowania oferty.
6) Oświadczam, że wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ został przeze mnie
zaakceptowany. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na
określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formie konsorcjum / spółki
cywilnej * oświadczamy, że dla potrzeb niniejszego zamówienia, ustanowiliśmy pełnomocnika:

Ozn. sprawy 1/PN/D/2022

……....................................................., którego upoważniliśmy (w załączonym do Oferty
pełnomocnictwie) do:
• reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia * albo
• reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego *
(w/w punkt wypełniają osoby wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia)
7) Oświadczam, że uważam się związanym niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.
8) Oświadczam, że oferta zawiera / nie zawiera* informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: strony od ……............ do
……..................……. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są
jawne.
9) Oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie/nie będzie/* prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami podatku od towarów i usług
/VAT/.
10) Deklaruję, iż przedmiot dostawy (olej napędowy) posiada niezbędne atesty dopuszczające
go do użytku. Wszystkie dokumenty i atesty będą w języku polskim.
11) Osoby upoważnione ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym:
…..............................................................................................………………….
(imię, nazwisko, telefon).
12) Bank i numer rachunku bankowego Wykonawcy:
…............................................................................................................................
13) Oferta z załącznikami składa się z …........................... stron.

* niepotrzebne skreślić

Załącznikami do niniejszej oferty są:
…………………………………………………..
…………………………………………………...
…………………………………………………..
………………………………………………….

………………………………….
Miejscowość, data

…………………………………
Podpis osoby (osób) uprawnionej
(-nych) do reprezentowania

Ozn. sprawy 1/PN/D/2022

Załącznik nr 2 do SWZ
………………………………………
Wykonawca

Oświadczenie wstępne Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11
września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ OLEJU
NAPĘDOWEGO prowadzonego przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy
Instytut Badawczy w Radzikowie, Zakład Doświadczalny Bonin, Bonin 48, 76-009 Bonin,
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w SWZ:, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
4) zdolności technicznej lub zawodowej.

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

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTÓW TRZECICH:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w SWZ, powołuję się / nie powołuję się (właściwe podkreślić) na zasoby
następującego/ych podmiotu/ów trzecich*:……………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………………………….…
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………………………………………………………………………………………………………. ..…………

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

* (wskazać podmiot, firmę, adres, CEiDG, KRS 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 3 do SWZ
………………………………………
Wykonawca
Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące PODSTAW
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ OLEJU
NAPĘDOWEGO prowadzonego przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy
Instytut Badawczy w Radzikowie, Zakład Doświadczalny Bonin, Bonin 48, 76-009 Bonin,
oświadczam co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 108 ust. 1 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. 108
ust. 1 pkt 1, 2, 5 LUB 6 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: *……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..………........……………….

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. R.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
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Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu 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)

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do SWZ
………………………………………
Wykonawca

ZOBOWIĄZANIE

Ja, niżej podpisany …………………………………….. prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą…………………………………………………………………………………………………
potwierdzam zobowiązanie oddania do dyspozycji (adres i nazwa Wykonawcy składającego
ofertę)……………………………………………………………………………………...................
niezbędnych zasobów tj.………………………………………………………………………..
na rzecz…………………………………………………………………………..............................
na potrzeby realizacji zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego p.n. .:

„Dostawa oleju napędowego” prowadzonego przez Instytut Hodowli i
Aklimatyzacji Roślin- Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie Zakład
Doświadczalny Bonin, Bonin 48, 76-009 Bonin
w zakresie:
………………………...................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.........................................................
(data, podpis Wykonawcy
składającego ofertę)

.....................................................
(data, podpis osoby
składającej zobowiązanie)
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Załącznik nr 5 do SWZ

………………………………………
Wykonawca
Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych
(dalej jako: ustawa pzp) O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO
TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „DOSTAWĘ
OLEJU NAPĘDOWEGO” prowadzonego przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, Zakład Doświadczalny Bonin, Bonin 48, 76-009
Bonin, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, co następuje:
nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz.1076 z późn.
zm.)
należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz.1076 z późn. zm.)
i przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……….……….……. (miejscowość), dnia ………….…. r.
…………………………………………
(podpis)
* właściwe zaznaczyć
Wykonawca, który złoży oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni
Wykonawcy w ramach danego postępowania, zobowiązany jest wykazać, że istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
UWAGA: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w terminie 3 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych.
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Załącznik nr 6 do SWZ

………………………………………
Wykonawca
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
I. WYMAGANA CHARAKTERYSTYKA OLEJU NAPĘDOWEGO, SPEŁNIAJĄCA
WYMAGANIA OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI
Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2015 R. W SPRAWIE WYMAGAŃ JAKOŚCIOWYCH
PALIW CIEKŁYCH (DZ.U. Z 2015R., POZ. 1680):
L.p.

Wymagana charakterystyka oleju napędowego:

1.

Szacunkowa ilość oleju napędowego 170 m3

2.

Gęstość w temp. 15ºC min. 820 kg/m3, max. 845 kg/m3

3.

Zawartość siarki – max. 10,0 mg/kg

4.

Liczba cetanowa min. 51,0

5.

Indeks cetanowy min. 46,0

6.

Temperatura zablokowania zimnego filtra:

• w okresie letnim (16.04 – 30.09) ……………………………….. 0ºC
• w okresie zimowym (16.11 – końca lutego)……………………. -20ºC
• w okresie przejściowym (01.03 – 15.04 oraz 01.10 – 15.11)…. -10ºC
7.

Olej napędowy musi spełniać wszystkie wymagania jakościowe zgodnie z
obowiązującymi przepisami, tj. polską normą PN-EN 590.

II. MIEJSCEM DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO SĄ ZBIORNIKI
ZAMAWIAJĄCEGO MIESZCZĄCE SIĘ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO, TJ.:
INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY W RADZIKOWIE, ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BONIN, BONIN 48,
76-009 BONIN.
.................................................
Miejscowość, data

..............................................................
Podpis osoby (osób) uprawnionej
(-nych)
do
reprezentowania
Wykonawcy
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Załącznik nr 7 do SWZ – Wzór umowy

UMOWA NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO
Zawarta w Boninie w dniu ………………………. 2022 r. pomiędzy:
INSTYTUTEM HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN – PAŃSTWOWYM
INSTYTUTEM BADAWCZYM W RADZIKOWIE ZAKŁADEM DOŚWIADCZALNYM
BONIN, 76-009 BONIN 48, NIP: 529-000-70-29, REGON: 0000074008
reprezentowanym przez: dr inż. Grzegorza Hury Dyrektora IHAR - PIB w Radzikowie Zakład Doświadczalny Bonin zwanym dalej Zamawiającym
a ………………………………………………………………………………………………… z
siedzibą ………………………………………………………………………………………..
NIP: …………………..… REGON: ……………………... KRS: …………….…………....
reprezentowanym przez: …………………………………………………………….………….
zwanym dalej Wykonawcą
§1.
1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z
dnia 3 grudnia 2021 roku (Monitor Polski 2021 r., poz. 1177) Wykonawca zobowiązuje się do
dostaw na rzecz Zamawiającego oleju napędowego w szacunkowej ilości: 150 m 3 (sto
pięćdziesiąt metrów sześciennych oleju napędowego) do zbiorników Zamawiającego
znajdujących się w :
- siedzibie Zamawiającego, tj.: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy
Instytut Badawczy w Radzikowie, Zakład Doświadczalny Bonin, Bonin 48, 76-009
Bonin,
- na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, umową oraz ofertą
Wykonawcy z dnia ……………2022 r. stanowiącymi integralną część umowy.
§2.
2. Strony ustalają wartość ogółem dostawy zamówienia określoną w §1 na kwotę:

• netto ogółem (uwzględniającą marżę i rabat stałą na czas trwania niniejszej umowy):
………………………………………………
(słownie złotych…………………………………………………………………………..)
• podatek od towarów i usług (…………% VAT) w kwocie:
…………………………………
(słownie złotych: …………………………………………………………………………..)
• wartość brutto ogółem:
……………………………………………………………………..
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(słownie złotych: …………………………………………………………………………..)
- w tym:
• cena jednostkowa (netto) ( uwzględniającą marżę i rabat stałą na czas trwania niniejszej
umowy): ……………………………………………………………………………..
(słownie złotych: ………………………………………………………….) za 1 m3 oleju
napędowego
• podatek
od
towarów
i
……………………………………

usług (……….% VAT)

w

kwocie:

(słownie złotych: ………………………………………………………………………….)
• cena jednostkowa brutto: …………………………………………………………………..
(słownie złotych: ………………………………………………………………………….)
za 1 m3 oleju napędowego – z zastrzeżeniem ust. 2.
3. Zmiana wskazanej w ust. 1 ceny za 1m3 oleju napędowego dostarczanego w okresie realizacji

niniejszej Umowy, będzie dokonywana tylko w przypadku zmiany ceny producenta tego oleju
przyjętej za podstawę ustalenia ceny określonej w ofercie Wykonawcy i tylko proporcjonalnie
do skutków tej zmiany (obniżki lub podwyżki).
4. Wykonawca zobowiązany jest przed każda zmianą cen paliw zawiadomić o tym fakcie

Zamawiającego, wskazując podstawy faktyczne zmiany ceny jednostkowej paliwa oraz termin
zmiany ceny dokonanej przez producenta.
5. Zmiany ceny, o których mowa w ust. 2 i 3 wymagają podpisania aneksu do umowy.
§3.
1. Wykonawca każdorazowo realizował będzie dostawę oleju napędowego na podstawie
pisemnego

zawiadomienia

Zamawiającego doręczonego za

pośrednictwem

zgłoszenia

telefonicznego, e-mail, w ciągu 24 godzin w dni robocze, określającego:
• ilość zamawianego oleju napędowego,
• termin dostawy,
• miejsce dostawy.
2. W terminie 12 godzin od daty otrzymania zawiadomienia Wykonawca obowiązany jest
potwierdzić pisemnie (e-mailem) lub telefonicznie realizację zamówienia ze wskazaniem
terminu dostawy.
3.
Dostawa paliwa potwierdzana będzie przez przedstawiciela Zamawiającego na
dokumencie PZ.
4. Przybliżona ilość jednorazowej dostawy oleju napędowego wynosi : 6- 20 m3.
§4.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w okresie ilościowym

dostarczonych paliw, co nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
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2. O ograniczeniu ilościowym dostarczanych paliw Zamawiający powiadomi na piśmie

Wykonawcę.
3. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
§ 5.
1. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności za dostawy oleju napędowego na
podstawie wystawianych faktur VAT, do których należy załączyć raport ze zrealizowanych
transakcji w rozliczeniu miesięcznym w danym miesiącu w oparciu o dokumenty WZ
poświadczone przez przedstawicieli Zamawiającego. Raport powinien zawierać termin dostawy
oleju napędowego, ilość dostawy w m3 oraz w przeliczeniu na jeden litr, a także informację
o ciężarze właściwym oleju w przeliczeniu na kg, w celu kontroli ciężaru oleju napędowego
przy pomocy wagi wozowej, znajdującej się na terenie Zakładu Doświadczalnego Bonin. Raport
ten wraz z dokumentami WZ stanowić będzie podstawę wystawienia faktury VAT.
2. Zapłata nastąpi w terminie …… dni od daty doręczenia Zamawiającemu e-faktury VAT wraz
z dokumentami wymienionymi w ust. 1, na rachunek Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………….
3. Strony umowy oświadczają, iż są podatnikami podatku od towarów i usług (VAT)
i posiadają NIP:
• NIP Zamawiającego: 529-000-70-29
• NIP Wykonawcy: …………………………
§6.
1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość sprzedawanego oleju napędowego, spełniającego
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r. poz.1680 z późn.zm.),
polską normą PN-EN 590 oraz charakterystyką określoną w zał. 6 do SWZ.
2. Do każdej partii dostarczonego oleju napędowego Wykonawca obowiązany jest załączyć
świadectwo jakości (atest) dokumentujące spełnienie wymagań jakościowych dostarczonego
oleju napędowego określonych w SWZ, w tym w rozporządzeniu wymienionym w ust. 1.
3
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania próbki oleju napędowego w ilości 0,0005 m
przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia, iż partia dostarczonego oleju napędowego nie
spełnia wymagań jakościowych określonych w ust. 1 lub zawiera inne niezgodności pomiędzy
świadectwem jakości (atestem) załączonym do partii dostarczonego oleju napędowego
a parametrami określonymi w SWZ (zał. 6) – Zamawiający na koszt Wykonawcy zwróci mu
wadliwą partię oleju napędowego.
4. Wykonawca pokryje wszelkie wydatki poniesione przez Zamawiającego związane z wadliwa
dostawą w tym wynikające z naprawy samochodów Zamawiającego. Ponadto zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% ceny netto wadliwej dostawy.
§ 7.
1. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
/odstąpienia od umowy/ w przypadku:
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1) co najmniej dwukrotnego nie wywiązania się Wykonawcy z przyjętych do wykonania
dostaw,
2) co najmniej dwukrotnego zgłoszenia na piśmie zastrzeżenia co do jakości dostarczanego
oleju napędowego.
2. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wartości netto ogółem przedmiotu umowy określonej w §2 ust.1.
3. Wykonawca zapłaci ponadto Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 250,00 zł
(słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt 00/100) za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostawy
zamówionej przez Zamawiającego partii oleju napędowego.
4. Odstąpienie Zamawiającego od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy
pisemnej przez złożenie oświadczenia drugiej stronie /Wykonawcy/. Odstąpienie od umowy
powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty zaistnienia zdarzeń uzasadniających odstąpienie od
umowy.
5.
Kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego prawa do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogólnych, w szczególności, gdy kara umowna nie pokryje
wyrządzonej szkody.
§ 8.
1. Umowę zawarto na okres od ……………….. do ……………. z zastrzeżeniem ust. 2 , 3 i 4
oraz §4.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne
roszczenia odszkodowawcze.
3. Okres obowiązywania umowy może być skrócony w przypadku wcześniejszego zrealizowania
dostawy oleju napędowego objętej przedmiotową umową.
4. Strony umowy oświadczają, iż są świadome, że podpisując niniejszą umowę w sytuacji

obowiązywania

na

obszarze

Rzeczypospolitej

Polskiej

stanu

epidemii

ogłoszonego

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. /Dz.U. z 2020 r., poz. 491/
przyjmują na siebie ewentualne ryzyko związane z realizacją niniejszej umowy. W tym celu
Wykonawca, po zapoznaniu się z przedmiotem umowy, jego specyfiką, warunkami związanymi
z obowiązującym stanem epidemii, oświadcza, że jest w stanie wykonać niniejszą umowę na
warunkach w niej określonych. Jednakże w przypadku istotnej zmiany okoliczności związanych
z COVID-19 oraz wydania nowych regulacji prawnych, które wpłynęłyby na realizację umowy,
zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
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szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /Dz. U. z
2020 r., poz. 1842/.
§9.
Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy, w tym do
składania zamówień na dostawy oleju napędowego jest dr inż. Grzegorz Hury – Dyrektor
Zakładu; e-mail: zd.bonin@ihar.pl, kom. 694-400-007.
§ 10 .
Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją umowy, w tym
upoważnionym do potwierdzania realizacji zamówienia jest: ………………………..………….
e-mail: ………………………………kom. …………………………………………
§ 11 .
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 8 ust. 4
umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień umowy zawartej z
Wykonawcą w stosunku do treści oferty w formie pisemnej pod rygorem nieważności w
zakresie:
1) zmiany terminu realizacji zamówienia (dostawy) przed jego upływem wskutek
zaistnienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności niezależnych od Wykonawcy,
których nie można było przewidzieć w trakcie zawarcia umowy. Wniosek
Wykonawcy w tej sprawie wymaga pisemnego uzasadnienia i udokumentowania oraz
akceptacji Zamawiającego.
2) zmiany ceny wskazanej w § 2 ust. 1 umowy za 1 m3 oleju napędowego dostarczanego
w okresie realizacji umowy, w okolicznościach wskazanych w § 2 ust. 2 umowy.
3) w przypadku określonym w § 4 umowy.
4) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a
zmiany te są warunkiem wykonania umowy lub są korzystne dla Zamawiającego.
Wniosek Wykonawcy w tej sprawie wymaga uzasadnienia i udokumentowania oraz
akceptacji Zamawiającego.
§ 12 .
Adresy do doręczeń:
1) Zamawiającego: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin– Państwowy Instytut Badawczy
w Radzikowie, Zakład Doświadczalny Bonin, Bonin 48, 76-009 Bonin, e-mail:
zd.bonin@ihar.pl, tel. 94 342 69 62.
2) Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
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§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1129 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680) oraz inne
przepisy szczególne.
§ 14
Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać w związku z niniejszą umową będą podlegały
rozstrzygnięciu przez właściwy sąd w Koszalinie, po uprzednim wyczerpaniu ugodowego trybu
rozwiązania sporu.
§ 15
Integralną część umowy stanowią:
1. Oferta Wykonawcy z dnia ……………… 2022 r. wraz z załącznikami.
2. SWZ wraz z załącznikami.
3. ………………………………………………
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA
…………………...........
(data, podpis)

ZAMAWIAJĄCY

................................................
(data, podpis)
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Załącznik nr 8 do SWZ
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, Zakład Doświadczalny Bonin, Bonin 48,
76-009 Bonin



pełnomocnikiem

inspektora

ochrony

danych

osobowych

w

Instytucie

Hodowli

i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, Zakład
Doświadczalny Bonin jest Pani Magdalena Miziołek, e-mail: m.miziolek@ihar.pl, telefon
(094) 342 69 62;


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju
napędowego” ozn. sprawy 1/PN/D/2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
- przetargu nieograniczonego;



odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.74 ustawy z Pzp;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

Ozn. sprawy 1/PN/D/2022

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;


nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

