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I.

ZAMAWIAJĄCY
1. Pełna nazwa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
w Radzikowie
Zakład Doświadczalny Bonin
2. Dokładny adres siedziby

Bonin 48, 76-009 Bonin
3. Telefon:

(094) 342 69 62

4. E-mail: zd.bonin@ihar.pl
5. Strona www: www.zdbonin.pl
6. Adres skrzynki ePuap: /ZDBonin/SkrytkaESP
7. NIP:

529-000-70-29
8. Regon:

000079480-00105
9. Numer KRS:

0000074008
10. Numer BDO:

000067815

II.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym bez negocjacji, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwaną
dalej ustawą Pzp), w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości
szacunkowej poniżej progów określonych w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 roku (Monitor Polski 2021 r., poz.
1177).

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego
(kod CPV 16710000-5). Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych
ciągnika stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
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2. Szczegółowe warunki, na jakich Zamawiający udzieli zamówienia, w tym przede
wszystkim obowiązki Wykonawcy określa niniejsza SWZ, w tym w szczególności
załącznik nr 7 do SWZ (wzór umowy).
3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do: IHAR-PIB, Zakład Doświadczalny
Bonin, Bonin 48, 76-009 Bonin.
4. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej SWZ przeznaczone są wyłącznie
do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane
w innym celu ani udostępniane osobom trzecim nieuczestniczącym w postępowaniu,
chyba że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania
oferty.
IV.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia maksymalnie 90 dni od daty podpisania umowy.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca poinformował Zamawiającego o terminie
dostawy ma co najmniej jeden dzień przed planowaną dostawą.

V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a)

nie podlegają wykluczeniu,

b)

spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w ww. zakresie jeżeli
zgodnie z art. 113 ustawy Pzp wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów
zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim UE, w
którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności
i zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

gospodarczej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony
poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony
poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w ww. zakresie jeżeli
zgodnie z art. 116 ustawy pzp Wykonawca przedstawi Zamawiającemu aktualny
certyfikat potwierdzający reprezentowanie dostarczanej marki ciągnika
rolniczego jako autoryzowany dealer oraz oświadczy, iż posiada stały punkt
serwisowy do obsługi dostarczanego ciągnika. Ponadto czas reakcji serwisu na
zgłoszoną usterkę będzie nie dłuższy niż 24 godziny. W przypadku niemożności
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naprawy dostarczonego ciągnika, w okresie gwarancji, w czasie dłuższym niż 5
dni – podstawi równoważny ciągnik zastępczy na teren Zakładu
Doświadczalnego Bonin 48, 76-009 Bonin.
2. Wykonawca, na podstawie art. 118 do 123 ustawy pzp, może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum lub
spółka cywilna). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt. 5, została wybrana, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
VI.

PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę, w
stosunku do którego zachodzi którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust.
1 ustawy pzp.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz.
2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),”.
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia

SWZ w postępowaniu pn.: „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego” ozn. 2/PN/D/2022 Strona 5

Ozn. sprawy 2/PN/D/2022

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym
mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn
zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o
którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba
że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 109 ust.1 pkt. 4 wykluczy z postępowania
wykonawcę :
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a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury;
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Wykluczenie wykonawcy z postępowania następuje zgodnie z art. 111 pzp
1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2, na okres 5
lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach,
została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,
b) art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3 - na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się
odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia,
wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres
wykluczenia;
3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i
9, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
5) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
6) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10, na okres roku od
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
7) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust. 1 pkt 6, w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące
podstawą wykluczenia.
6. Na podstawie art. 110 pzp Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach
określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jeżeli udowodni
zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi
przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami,
w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
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a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJACYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
2) Oświadczenie wstępne wykonawcy zgodne z załącznikiem nr 2 do SWZ.
3) Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia z postępowania zgodne z załącznikiem nr 3 do
SWZ.
4) Zobowiązanie zgodne z załącznikiem nr 4 do SWZ.
5) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej z załącznika nr 5.
6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6.

VII.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem 2 i 3 do SWZ;
Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa powyżej stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7
pkt. 17 Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (D.U. 2021 poz. 2070) oraz
ustawy z dnia 25 lutego z 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora
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publicznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1446), o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
W tym celu wykonawca w formularzu ofertowym wskaże niezbędne dane dotyczące
wymaganego dokumentu rejestrowego, które umożliwią Zamawiającemu samodzielną
weryfikację (KRS/ CEiDG).
3. Pozostałe podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego
do tej samej grupy kapitałowej – na wezwanie Zamawiającego.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument wystawiony w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się
dokumentu o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
W zakresie nieuregulowanym w ustawie Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i
dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w
szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415)
oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
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elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (D.U. z 2020 r. poz. 2452).
Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY
UŻYCIU KTÓRYCH, ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z
WYKONAWCAMI, ORAZ INNE INFORMACJE O WYMAGANIACH
TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą
elektroniczną przy użyciu mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePuapu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w
Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu
przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp,
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych
oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w
postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku
przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej
- datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej
dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż
oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja
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przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się oznaczeniem sprawy (2/PN/D/2022).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, e-mail: zd.bonin@ihar.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość
składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail:
zd.bonin@ihar.pl.
Sposób
sporządzenia
dokumentów
elektronicznych,
oświadczeń
lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2452).
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z
Wykonawcami jest: mgr Magdalena Miziołek e-mail: m.miziolek@ihar.pl
12. Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia:
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
treści SWZ.
2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na
4 dni przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w ust.
2, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich
zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego
przygotowania i złożenia ofert.
4) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w ust. 2.
5) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o
którym mowa w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień
SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
13. Modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia:
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SWZ.
2) Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
3) Jeżeli zmiana dotyczy części SWZ, które nie zostały udostępnione na stronie
internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 280 ust. 2 i 3, dokonaną
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zmianę treści SWZ przekazuje w inny sposób wskazany w ogłoszeniu o
zamówieniu.
4) W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu, zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt.6
5) W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub
wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i
przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas
niezbędny na ich przygotowanie.
6) W przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany
charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności
prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, zamawiający unieważnia
postępowanie na podstawie art. 256.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

IX.

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

X.

XI.

1.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.

3.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.

4.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej (art. 63 pkt 2
pzp) lub postaci elektronicznej w formacie danych zgodnym z Obwieszczeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia rady ministrów w sprawie krajowych ram
interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
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teleinformatycznych (D.U. z 2017 r. poz. 2247) (np. - .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, xls,
odt);
Zamawiający rekomenduje format .pdf) i dokumentację opatrzoną kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na
komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2,
7, 8, 10) Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS. Sposób
zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego (spełniającego
“Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014), podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do
którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu
Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania) wyrażonego
przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i
powielić. W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca
zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.
6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz.
1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać
złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną
część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest,
wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art.
11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez
Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez
Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę
podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą
informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.
7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
8. Do formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SWZ należy dołączyć:
•

Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa
pełnomocnik;
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•

•
•

•
•
•
•

Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy
ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
Oświadczenie wstępne Wykonawcy tj. załącznik nr 2 do SWZ;
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczeniu z postępowania wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik nr 3 do
SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z
Wykonawców;
Zobowiązanie załącznik nr 4 do SWZ;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodny z załącznikiem nr 6 do
SWZ;
Wzór umowy zgodny z załącznikiem nr 7 do SWZ;
Następujące przedmiotowe środki dowodowe: tylko Wykonawca najwyżej
oceniony – na wezwanie Zamawiającego.

9. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.
10. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.
11. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie,
jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie
elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97
§ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie
notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego.
12. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
13. Postanowień ust. 13 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy
potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów
oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega
odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na mini portalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf.
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2) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia
21.04.2022 r., do godz. 10:00.
3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
zawierającej propozycje wariantowe spowoduje, podlegać będzie odrzuceniu.
4) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
5) Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania
oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer
należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.
6) Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu.
7) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
8) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2022 r. o godzinie 11:00.
9) Otwarcie ofert jest niejawne.
10) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
11) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
12) W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
13) Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Cena brutto podana przez Wykonawcę w ofercie, stanowi ostateczną cenę za wykonanie
przedmiotu zamówienia i winna być wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku i podana w polskich złotych PLN.
3. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy realizacji zamówienia, w tym
warunki i obowiązki umowne określone we wzorze umowy, w tym m.in. koszt dostawy
(wraz z transportem do siedziby Zakładu) przedmiotu zamówienia zgodnego z
wymaganiami Zamawiającego oraz wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji
przedmiotu zamówienia.
4. Wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny wskazanej w ofercie:
1) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do
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możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w
dokumentach zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda
od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu,
lub ich istotnych części składowych.
2) W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej
30% od:
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych
ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 i 10, zamawiający
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność
wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.
3) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy.
4) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym
terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie
ceny lub kosztu.
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium
CENA, CZAS DOSTAWY :
L.p.

Kryterium

Waga

1.

Cena

60%

2.

Czas dostawy

40%

2. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
Kryterium – CENA:
najniższa oferowana cena brutto
Cena = ----------------------------------------------------- x 60 % x 100 pkt

cena badanej oferty brutto
Kryterium – CZAS DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: waga 40%
(1%=1pkt)
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Przy założeniu, że czas dostawy nie może być dłuższy niż 90 dni. Deklaracja, że
dostawa odbędzie się w czasie do 20 dni otrzymuje najwyższą liczbę punktów (40 pkt),
dostawa w czasie od 21 do 60 dni otrzymuje punktów 20, natomiast dostawa od 61 do 90
dni otrzyma punktów 0.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną
liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia na warunkach określonych w postanowieniach umowy, które stanowią
załącznik nr 7 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej
oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
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XVI. WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
XVII. INFORMACJA

ODNOŚNIE

WARUNKÓW

ISTOTNYCH

ZMIAN

POSTANOWIEŃ UMOWY ZAWARTEJ Z WYKONAWCĄ
1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień umowy zawartej z
Wykonawcą w stosunku do treści oferty w formie aneksu do umowy, w zakresie:
•

XVIII.

zmiany terminu realizacji zamówienia (dostawy) przed jego upływem wskutek
zaistnienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności, których nie można było
przewidzieć w trakcie zawarcia umowy. Wniosek Wykonawcy w tej sprawie
wymaga uzasadnienia i udokumentowania oraz akceptacji Zamawiającego.
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone szczegółowo w
dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.
XIX. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH
Zamawiający nie dopuszcza powierzenia przez Wykonawcę wykonania zamówienia lub
jego części Podwykonawcom.
XX.

INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
6. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w
złotych polskich.
7. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na gruncie postanowień
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE / 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. /RODO/ na potrzeby niniejszego postępowania zawarta jest w załączniku nr 8
do SWZ.
1.
2.
3.
4.
5.
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XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie wstępne Wykonawcy, dotyczące spełniania warunków
udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z
postępowania.
4. Załącznik nr 4 – Zobowiązanie.
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej.
6. Załącznik nr 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
7. Załącznik nr 7 – Wzór umowy.
8. Załącznik nr 8 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez
zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
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Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
............................ dn. .........................
(miejscowość)

(data)

OFERTA DOTYCZĄCA ZAMÓWIENIA Nr 2/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 wpisowi do rejestru
przedsiębiorców (zaznaczyć właściwe):
 KRS

Numer ………………………

 CEiDG
 Inny
 Nie dotyczy
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Zamawiający: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
w Radzikowie, Zakład Doświadczalny Bonin, Bonin 48, 76-009 Bonin, NIP: 529-000-7029, REGON: 000079480-00105

W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn:
„Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego” (ozn. sprawy 2/PN/D/2022) oferujemy
wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym Specyfikacją
Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ za cenę:
netto (bez VAT) …....................................................................zł,
podatek VAT (………%) ...…................................................................. zł,
cena brutto .....….................................................................................zł
słownie…............................................................................................................................zł
1) Zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie ………………… dni
od daty podpisania umowy.
2) Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
3) Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy (6000 mth).
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: ……....................................................., 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
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……..................……. 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 (ciągnik rolniczy) 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.

OFEROWANY FABRYCZNIE NOWY CIĄGNIK

Marka: …………………………….………………
(nazwa marki)
Model: ……………………………………………
(nazwa modelu)

L.p

WARUNKI WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1.

Fabrycznie nowy ciągnik rolniczy, kompletny, wolny od wad
konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, gotowy
do użytku.

2.

Atest dopuszczający do poruszania się po drogach publicznych. Ciągnik
musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z
zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”(tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
110 z zm.). Ciągnik musi posiadać aktualną homologację pozwalającą
na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu
ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów
wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015 r. poz. 343 z zm.). Należy podać
stan faktyczny. Świadectwo homologacji należy dostarczyć najpóźniej
w dniu dostawy ciągnika. Dołączyć kserokopię świadectwa
homologacji.

3.

Napęd na dwie osie (4x4).

4.

Rozstawa osi minimum 3,1 m.

5.

Silnik 6 cylindrów po 4 zawory na cylinder zasilany pompą wtryskową
wysokociśnieniową Common Rail o pojemności nie mniejszej niż 8,4
dm3. Norma emisji spalin STAGE V.

6.

Moc nie mniejsza niż 325 kM wg normy ISO.

WARUNKI OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ
TAK/NIE LUB OFEROWANY PARAMETR
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7.

Kabina operatora czterosłupkowa, aktywnie amortyzowana z
automatyczną klimatyzacją.

8.

Fotel kierowcy pneumatyczny, obrotowy, siedzenie dla instruktora z
pasem bezpieczeństwa.

9.

Hydraulika: 5 pary wyjść hydraulicznych na elektrozaworach+ wolny
spływ.

10.

Wydajność pompy hydraulicznej minimum 205 litrów/minutę.

11.

Pneumatyczna instalacja hamulcowa przyczepy.

12.

Przekładnia bezstopniowa – 50 km/h.

13.

WOM tylny 540E/1000 obr./min.

14.

Udźwig TUZ-u tylnego min. 12000 kg.

15.

Udźwig TUZ-u przedniego min. 5000 kg.

16.

Ogumienie: tylne min. 710/75R42, przednie 600/65R34.

17.

Obciążnik na każde tylne koło, minimum po 250 kg.

18.

Zaczep dolny, górny zaczep automatyczny.

19.

Złącze ISOBUS.

20.

Sterowanie TUZ, na tylnym błotniku.

21.

Nawigacja umożliwiająca automatyczne prowadzenie z dokładnością do
15 cm.

22.

Okres gwarancji minimum 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu
odbioru ciągnika. W okresie gwarancji, limit motogodzin nie mniejszy
jak 6000, (franszyza redukująca maksymalnie 2000 zł).

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

…..............................................
Miejscowość, data

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

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do SWZ

………………………………………
Pieczęć Wykonawcy
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
FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO 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
FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO 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:
*……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..……
…........……………….
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…………….……. (miejscowość), dnia …………………. R.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
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 fabrycznie nowego ciągnika rolniczego” 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
FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO” 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
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA CIĄGNIKA ROLNICZEGO

I.

L.p. Wymagania techniczne ciągnika rolniczego
1.

Fabrycznie nowy ciągnik rolniczy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych,
materiałowych, wykonawczych i prawnych, gotowy do użytku.

2.

Atest dopuszczający do poruszania się po drogach publicznych. Ciągnik musi
spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą
„Prawo o ruchu drogowym”(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z zm.).
Ciągnik musi posiadać aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do
ruchu po drogach publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie
homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów
wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015 r. poz. 343 z zm.). Należy podać stan
faktyczny. Świadectwo homologacji należy dostarczyć najpóźniej w dniu
dostawy ciągnika. Dołączyć kserokopię świadectwa homologacji.

3.

Napęd na dwie osie (4x4).

4.

Rozstawa osi minimum 3,1 m.

5.

Silnik 6 cylindrów po 4 zawory na cylinder zasilany pompą wtryskową
wysokociśnieniową Common Rail o pojemności nie mniejszej niż 8,4 dm3.
Norma emisji spalin STAGE V.

6.

Moc nie mniejsza niż 325 kM wg normy ISO.

7.

Kabina operatora czterosłupkowa, aktywnie amortyzowana z automatyczną
klimatyzacją.

8.

Fotel kierowcy pneumatyczny, obrotowy, siedzenie dla instruktora z pasem
bezpieczeństwa.

9.

Hydraulika: 5 pary wyjść hydraulicznych na elektrozaworach+ wolny spływ.

10.

Wydajność pompy hydraulicznej minimum 205 litrów/minutę.

11.

Pneumatyczna instalacja hamulcowa przyczepy.

12.

Przekładnia bezstopniowa – 50 km/h.

13.

WOM tylny 540E/1000 obr./min.

14.

Udźwig TUZ-u tylnego min. 12000 kg.

15.

Udźwig TUZ-u przedniego min. 5000 kg.
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II.

16.

Ogumienie: tylne min. 710/75R42, przednie 600/65R34.

17.

Obciążnik na każde tylne koło, minimum po 250 kg.

18.

Zaczep dolny, górny zaczep automatyczny.

19.

Złącze ISOBUS.

20.

Sterowanie TUZ, na tylnym błotniku.

21.

Nawigacja umożliwiająca automatyczne prowadzenie z dokładnością do 15 cm.

22.

Okres gwarancji minimum 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru
ciągnika. W okresie gwarancji, limit motogodzin nie mniejszy jak 6000,
(franszyza redukująca maksymalnie 2000 zł).

PRZESZKOLENIE PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE OBSŁUGI CIĄGNIKA
ROLNICZEGO (DWIE OSOBY)

.................................................
Miejscowość, data

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

UMOWA NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO
CIĄGNIKA ROLNICZEGO
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 Zakładu Doświadczalnego Bonin,
IHAR PIB zwanym dalej Zamawiającym
a …………………………………………………………………………………………………
z siedzibą ………………………………………………………………………………………..
NIP: …………………..… REGON: ……………………... KRS: …………….…………....
reprezentowanym przez: …………………………………………………………….………….
zwanym dalej Wykonawcą
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, a Zamawiający do odbioru ciągnika rolniczego, na
warunkach określonych niniejszą umową oraz ofertą Wykonawcy i specyfikacją warunków
zamówienia, za cenę jak w ofercie Wykonawcy, stanowiącej zał. nr 2 do umowy
i będącej integralną częścią umowy.
2. Strony ustalają wartość ogółem dostawy zamówienia określoną w §1 na
•
•
•

kwotę netto ………………………………………………….…….………..zł
(słownie złotych: ………………………………………………….……………..............)
podatek od towarów i usług (……………%VAT) : ……………….…….. zł
(słownie złotych: ……………………………………………………..……………………… ..)
wartość brutto ogółem: .............................................................................. zł
(słownie złotych: ..........................................................................................................................)

3. Cena przedmiotu dostawy obejmuje cenę ciągnika, koszty dostarczenia do siedziby Zamawiającego
oraz koszty przeszkolenia dwóch operatorów.
§2
1. Na zakupiony ciągnik Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesięcy (6000 mth), której
warunki określa książka (karta) gwarancyjna oraz zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnego
serwisu gwarancyjnego.
2. Wykonawca w okresie gwarancyjnym zapewni maszynę zastępczą o parametrach odpowiadających
przedmiotowi dostawy wraz z certyfikatem (atestem) dopuszczającym maszynę do użytku, jeśli
naprawa nastąpi w czasie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od daty pisemnego zgłoszenia naprawy
gwarancyjnej.
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3. W razie ujawnienia wad w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapewni ich usunięcie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
Zamawiający, po upływie okresu wyznaczonego na usunięcie wad, może zlecić wykonanie zastępcze
innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
4. Obowiązki i uprawnienia wynikające z gwarancji będą świadczone w siedzibie Zamawiającego
na koszt Wykonawcy.
5. Okres naprawy gwarancyjnej nie wlicza się do okresu gwarancji, o którym mowa w ust. 1.
6. Po upływie okresu gwarancji istnieje możliwość podpisania umowy serwisowej określającej
szczegółowo warunki przeglądów i napraw pogwarancyjnych.
7. Odpowiedzialność wykonawcy tytułem gwarancji zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej
rękojmi. Okres rękojmi wynosi minimum jeden rok.
8. Okres rękojmi i gwarancji zaczyna biec od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu
stwierdzającego odbiór przedmiotu umowy bez wad i uwag.
§3
Wykonawca poniesie koszt:
1) dostarczenia ciągnika rolniczego do siedziby Zamawiającego - tj. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, Zakład Doświadczalny Bonin k/Koszalina,
Bonin 48, 76-009 Bonin.
2) przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi ciągnika rolniczego /2 osoby/.
§4
1. Termin dostawy ustala się – maksymalnie 90 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia
.........................2022 r., z zastrzeżeniem ust.4.
2. Terminem dostawy jest data podpisania przez Zamawiającego protokołu stwierdzającego odbiór
przedmiotu dostawy bez wad i uwag.
3. O terminie dostawy ciągnika Wykonawca powiadamia telefonicznie Zamawiającego na 24 godz.
przed planowanym terminem dostawy.
4. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w zakresie terminu dostawy wskutek zaistnienia
niezależnych od Wykonawcy okoliczności wskazanych na piśmie przez Wykonawcę, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Wniosek Wykonawcy o zmianę terminu dostawy wymaga uzasadnienia i udokumentowania oraz
akceptacji Zamawiającego. Zmiana terminu wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do umowy pod
rygorem nieważności.
§5
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność, o której mowa w § 1 przelewem na konto
Wykonawcy nr ………………………………………………………………………. w terminie 30 dni
od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT.
2. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół podpisany przez Zamawiającego stwierdzający
odbiór przedmiotu umowy bez wad i uwag.
3. Strony umowy oświadczają, iż są płatnikami podatku od towarów i usług (VAT) i posiadają NIP:
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-

NIP Zamawiającego: 529-000-70-29

-

NIP Wykonawcy: ………………………………..
§6

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
następujące kary umowne:
1) w wysokości 5% ceny brutto określonej w § 1 ust. 2 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
2) w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w § 1 ust. 2 umowy za opóźnienie w wykonaniu umowy
(terminie dostawy) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3) za nie dostarczenie maszyny zastępczej w przypadku nie wykonania naprawy gwarancyjnej
w czasie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia naprawy – w wysokości 1% ceny brutto określonej
w § 1 ust. 2 umowy - za każdy dzień niesprawności maszyny.
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności tyt. kar umownych z faktury VAT
wystawionej za wykonanie przedmiotu umowy.
§7
Dostawa oraz przeszkolenie dwóch pracowników nastąpi w terminie dogodnym dla Zamawiającego,
jednakże nie później niż w ciągu 90 dni od daty podpisania umowy, z czego zostanie sporządzony
protokół zawierający:
1) nazwę i typ maszyny;
2) numer fabryczny maszyny;
3) rok produkcji maszyny;
4) producenta;
5) listę przeszkolonych pracowników;
6) odnotowanie przekazania instrukcji obsługi dla przeszkolonych pracowników.
§8
1.Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy jest
dr inż. Grzegorz
kom. 694-400-007.

Hury

Dyrektor

Zakładu

Doświadczalnego

Bonin,

IHAR

PIB

2.Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją umowy jest
..................................................………………………………………………….............................
§9
1.Odpowiedzialność Wykonawcy tytułem gwarancji zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej
rękojmi. Okres rękojmi wynosi jeden rok. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy (6000 mth).
2.Okres rękojmi i gwarancji zaczyna biec od dnia protokólarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu
dostawy.
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§ 10
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem
postanowień § 4 ust. 4 umowy.
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.
3. 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 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/.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn.
zm.) oraz inne przepisy szczególne.
§ 12
Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać w związku z niniejszą umową będą podlegały
rozstrzygnięciu przez właściwy sąd w Koszalinie.
§ 13
Integralną część umowy stanowią:
1) SWZ,
2) Oferta Wykonawcy,
3) Książka (karta) gwarancyjna,
4) Atesty dopuszczające przedmiot dostawy do użytku.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

………………….......

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

(data, podpis)

(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
fabrycznie nowego ciągnika rolniczego” ozn. sprawy 2/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;
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▪

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;
− 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.
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