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  INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH  

 

 

INS/NO-1/2017                Puławy, 02.01.2017 r. 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
 

 

Dostawa 17 ton niklu – nikiel metaliczny, rafinowany  
 

 
I. Zamawiający 

INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 
24-110 Puławy 
www.ins.pulawy.pl 

Tel.:   81 473 14 00  

Faks:  81 473 14 10  
 

 
  

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych. 
2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Pzp. 

3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ: 
1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164),    zwana dalej ustawą lub Pzp; 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie rodzajów 

dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2016 r., poz. 1126); 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r., w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 2254); 

4) wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

Zamawiający oczekuję, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko 

niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 

http://www.ins.pulawy.pl/
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 17 ton niklu – nikiel metaliczny, rafinowany (Ni). 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (karta specyfikacji) – stanowi załącznik nr 6 SIWZ. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) realizacji dostawy niklu partiami na magazyn INS, na własny koszt, wg harmonogramu dostaw: 

1-sza dostawa w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy – 10 ton niklu; 

2-ga dostawa w terminie do 30 czerwca 2017 r. – 7 ton niklu. 

2) rozładunek przedmiotu zamówienia we wskazanym miejscu;  

3) dostawa realizowana pojazdami z możliwością rozładunku mechanicznego; 

4) dostawa 17 ton nilu, zgodnie z warunkami umowy; 

5) Wykonawca złoży wraz z ofertą wypełnioną Kartę Specyfikacji Surowcowej, oferowanego 

przedmiotu zamówienia –  Załącznik Nr 6. 

 

Kod CPV – 14 72 20 00-8 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6/7  
ustawy Pzp. 

 
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z 

rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu dostawy. 

 
5. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAWÓWIENIA – 30 czerwca 2017 r.  
1-sza dostawa w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy – 10 ton niklu; 

2-ga dostawa w terminie do 30 czerwca 2017 r. – 7 ton niklu. 

 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPIWANIU 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące: 
 

a) kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów  

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 
 

Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia wykazu dostaw wykonanych – 2 dostawy 
o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze, o wartości min. 50 000 zł 

netto, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert udziału w postępowaniu, a 
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jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są: 

 referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane,  
 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów  

 oświadczenie wykonawcy;  

 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych  

 referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
 
wykaz wg załącznika Nr 4 SIWZ 

 

 
2. Zamawiający może na każdym etapie postepowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 

w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 

 
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2)  

lit. c SIWZ 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 łączącego go z nim stosunków prawnych. 

 
4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. ust. 3 

SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

2) Zamawiający oceni, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez Wykonawcę 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5; 
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują roboty  budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

 

 
 

V a.  PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP 

 Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na pod. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, tj.: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 

Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 
615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 

2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 
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VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁENIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

„OŚWIADCENIE WŁASNE” w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. 
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.  
 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ww. oświadczenie (załącznik 

nr 2 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie 
to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postepowaniu, brak podstaw do wykluczenia w 

zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 
 

2a. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego – do oferty należy załączyć upoważnienie. 

2b. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, ocena wymagań określonych dziale V ust. 1 będzie dokonana łącznie w stosunku do 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 

3. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału 
w postepowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w 

rozdziale VI ust. 1 do SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie własne Wykonawcy). 

 
3a. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, których 

wykonanie powierzył podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 
podwykonawców jak za własne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w 

terminie i w należytej wysokości wszelkich rozliczeń finansowych z podwykonawcami. 

 

4. Wykonawca, który powołuje  się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia (w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby) warunków udziału w postepowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w 
oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 do SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ – 

oświadczenie własne Wykonawcy). 
 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż  
5 dni – aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 (spełnienie warunków udziału w 
postepowaniu) następujących dokumentów: 

 
Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia wykazu dostaw wykonanych – 2 dostawy 

o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze, o wartości min. 50 000 zł 

netto, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są: 
 referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane,  
 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów  
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 oświadczenie wykonawcy;  

 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych  

 referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
 
wykaz wg załącznika Nr 4 SIWZ. 

 
 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 
dni – aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 (brak podstaw do wykluczenia) 
następujących dokumentów: 

 
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu 

Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 

(spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia) zaleca się  

a) wskazanie w ofercie informacji czy Zamawiający jest w posiadaniu oświadczeń lub 

dokumentów dotyczących Wykonawcy (z podaniem numeru i nazwy postępowania 

Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone)  
lub 

b) wskazanie nazwy ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (ze wskazaniem adresu internetowego, wydającego 

urzędu lub organu, z dokładnymi danymi referencyjnymi dokumentacji). 
 

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (protokół z otwarcia 

ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 
ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postepowaniu o udzielenie zamówienia – wg załącznika nr 3 do SIWZ. 

 
8. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy  rozporządzenia Ministra Rozwoju 

z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).  
 

9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI. ust. 1 do SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 i ust. 

3 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania – 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlegałaby odrzuceniu  albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
10. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postepowania. 
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VI a.  WYKONAWCA ZAGRANICZNY 
1. Wykonawca zagraniczny mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wskazanego w rozdziale VI ust. 6 pkt. 1 składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
Dokument pkt. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert.  
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w rozdziale VI a ust. 1a 

SIWZ – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się 
także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem 

sądowym,  administracyjnym albo organem samorządu  zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 

 

VI b.  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW 
 

1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w 
ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą.  
4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej.  

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w 

formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na 
język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego 

dokumentów.  
 

Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona 

oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została wstępnie 
oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu – tzw. „procedura odwrócona”.  

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
ORAZ SPOSÓB PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEN I DOKUMENTÓW,  
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA 
SIĘ Z WYKONAWCAMI 
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1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się numerem 
sprawy określonym w SIWZ. 

 
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie, winny być składane na adres:  

INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 

24-110 PUŁAWY 
z dopiskiem numeru postępowania. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia i wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: anna.zawadzka@ins.pulawy.pl oraz  

faksem na nr 81 473 17 62. 

 
4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za 

pomocą faksu lub w formie elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli 
ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 

potwierdzona pisemnie.  

 
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ. 

 
6. Jeśli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym  upływa połowa terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynie po upływie tego terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 
rozpoznania.    

Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępnia SIWZ. 
 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w rozdziale VII do SIWZ. 
 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

 
9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z Wykonawcami. 

 
10. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

 
1) w sprawach formalnych – Pani Anna Zawadzka   tel. 81 473 17 62 

2) w sprawach merytorycznych – Pan Marek Skomra  tel. 81 473 15 24 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

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

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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 
(art. 85). 

3. Odmowa wyrażenia zgodny na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoznacznych przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest 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 

mailto:anna.zawadzka@ins.pulawy.pl
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przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Oferta musi zawierać następujące  oświadczenia i dokumenty: 

1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru 
stanowiącego  Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności wskazania 

oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę oferowaną, zobowiązanie dotyczące 
terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o 

okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru 

umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcy; 

2) oświadczenie własne Wykonawcy wymienione w rozdziale VI ust. 1 do SIWZ – 
Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

3) Wypełnioną Kartę specyfikacji surowcowej – Załącznik Nr 6 SIWZ. 
2. Oferta musi być napisana  języku polskim, na maszynie do pisania, na komputerze lub inną 

trwałą i czytelną czcionką oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 
3. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę umocowaną do reprezentowania 

Wykonawcy/Wykonawców. 
4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść 

pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których 
pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w 

oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 
5. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy). Treść pełnomocnictwa 
musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest 

upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 
propozycję. 

7. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez jednego 

Wykonawcę. 
8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać SIWZ. 

9. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
10. Zleca się, by każda zapisana strona była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 

wraz z  załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta – 

uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) oraz zawierała spis treści. 
11. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być  parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 
12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w 

następujący sposób: 
 

INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH 

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 

24-110 Puławy 

 

OFERTA  

Dostawa 17 ton niklu – INS/NO-1/2017 

nie otwierać przed 11 stycznia 2017 r., przed godz. 12:00  

 

 

 

 
_______________________________________________ 

(nazwa i adres wykonawcy) 
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1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. Z art. 98 ust. 3 ustawy Pzp – oferty składane 

w postepowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnianiu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zachowaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.  z 2003 r. Nr 

153, poz. 1503 ze zm.), jeśli   wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą 
być one udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 
2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone o oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów ofert. 

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niemniejszego 
postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

4. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w 
trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub  dowody stanowić będą 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłączenie w sytuacji kiedy 
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, że dane informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienie do złożonej 
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 

zmian przed terminem składania ofert, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z napisem 
„ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, 

zostaną one dołączone do oferty. 
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postepowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie 
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób 

będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania  

Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą 
otwierane. 

7. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 
spełnienia  warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 

Zamawiający przyjmie średni  kurs publikowanych przez Narodowy Bank Polski z dnia 
wszczęcia postepowania. 

8. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 

ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i 
wątpliwości dotyczące treści zapisów  SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed 

terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII SIWZ. Przepisy ustawy nie 
przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po 

terminie otwarcia ofert. 

 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie  Zamawiającego na adres: 
Instytut Nowych Syntez Chemicznych  

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A; 24-110 Puławy 

Pokój nr 50, Kancelaria, bud. E-40, poniedziałek-piątek w godz. 7:00 – 15:00 

do dnia 11 stycznia 2017 r., do godz. 12:00 

 

2. Miejsce otwarcia ofert 
Instytut Nowych Syntez Chemicznych  

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A; 24-110 Puławy 
Pokój nr 50, Kancelaria, bud. E-40 
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dnia 11 stycznia 2017 r., o godz. 12:05 

 i zaadresować zgodnie z opisem  przestawionym w rozdziale X SIWZ. 

 
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłka pocztową czy kurierską. 

4. Oferta złożona po terminie do składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy  
(art. 84 ust. 2 ustawy Pzp). 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.ins.pulawy.pl informacje  

dotyczące: 
1) kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) wykonawców oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminy wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 

 
Informujemy, że Instytut Nowych Syntez Chemicznych nie jest miejscem publicznie dostępnym i dotarcie w 

wyznaczone miejsce otwarcia ofert wiążę się z przejściem ściśle określonej procedury sprawdzającej, 
dotarcie do wyznaczonego budynku – po otrzymaniu odpowiedniej przepustki może zająć nawet 20 minut. 

 

 

 

XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu Ofertowym 
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ – ceny netto, VAT oraz brutto za 

realizację przedmiotu zamówienia w podziale na części, o których mowa w rozdziale III do 
SIWZ. 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy 

określonym w SIWZ. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto, w sytuacjach 
wymienionych w § 1 umowy. 

4. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku  
(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy 

zaokrąglić w górę). 

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
6. Jeżeli w postepowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług – 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek  rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W 

takim przypadku Wykonawca, składając ofertę jest zobligowany  poinformować Zamawiającego, 
że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  Patrz załącznik  

nr 1 ust. 6 – FORMULARZ OFERTOWY. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach 

występujących w formularzu ofertowym. 

 
 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 
I SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

http://www.ins.pulawy.pl/
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1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uzna oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów  

w kryteriach: 
 „łączna cena oferowana brutto – C ” 

 „termin płatności” – T” 

 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 
Cena - 60% 

60.min 
ofertyC

C
C  

 

   gdzie:  
C    – liczba punktów za kryterium „cena” za roboczogodzinę efektywną + postojową ogółem 

C min.  – najniższa cena ogółem za roboczogodzinę efektywną + postojową wynikająca ze złożonych ofert 

C oferty   – cena ogółem za roboczogodzinę efektywną + postojową oferty badanej 
 

 
termin płatności – 40% 

gdzie: 

maksymalną liczbę 40 punktów w kryterium „termin płatności” otrzyma Wykonawca, który zaoferuje 

najdłuższy termin płatności (nie więcej niż 30 dni). Oferty z krótszym terminem płatności (nie krótszym niż 
14 dni) otrzymają punkty wg następującego zestawienia: 

 
14 dni – 0 pkt. 

21 dni – 20 pkt. 

30 dni – 40  pkt. 
 

 Wynik ogółem 
 

Ogółem = C + T 
 

gdzie: 

O – ogólna liczba punktów  
C – punkty uzyskane  w kryterium „cena” 

T – punkty uzyskane w kryterium „termin płatności” 
 

 

3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów.  
4. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio 

mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość 
punktowa oferty. 

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 
6. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 

oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

8. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy 
Pzp). 

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 
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XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą  

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 
umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony 

umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 
każdemu z nich solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i 

rękojmi), wykluczenie  możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z 
jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego (załącznik nr 3 do SIWZ). 
4. Postanowienia ustalone  we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą  

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.  
 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

 Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY  

 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z 
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 
Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia, która jest integralną częścią umowy oraz 

danych zawartych w ofercie. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, 
pod rygorem nieważności.  

4. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień 
umowy w stosunku do treści oferty gdy:  

1) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie 

terminie;  
2) za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, w 

szczególności siłą wyższą będzie działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć lub 
zgon Wykonawcy; 

3) w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, min. takich jak: śmierć, choroba, 
ustanie stosunku pracy osób przewidzianych do realizacji zamówienia. 

 

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 
 

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w 

dziale VI ustawy Pzp, jak dla postepowań poniżej / powyżej kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 
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Załączniki 
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie własne Wykonawcy 

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej 
Załącznik Nr 4 – Wykaz wykonanych dostaw 

Załącznik Nr 5 – Projekt umowy 
Załącznik Nr 6 – Karta specyfikacji surowcowej  

 

Puławy, 02.01.2017 r.  
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INS/NO-1/2017 

Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
 w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych 
na 

Dostawa 17 ton niklu – nikiel metaliczny, rafinowany  
 

WYKONAWCA (nazwa /firma) ...................................................................................................................  

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

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów podpisująca ofertę:  

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

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 

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

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem: 

telefon …………………………………………………  faks ........................................................................... 

email ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby): ………………………………………….. 

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

 

ZAMAWIAJĄCY 
INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy 

 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy 

się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy określonymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy 

warunki w niej  zawarte i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 
zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ wykonać przedmiot zamówienia Dostawa 17 TON NIKLU – nikiel metaliczny, 

rafinowany, w terminie do 30.06.2017 r. wg. harmonogramu dostaw: 
1-sza dostawa w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy – 10 ton niklu; 

2-ga dostawa w terminie do 30 czerwca 2017 r. – 7 ton niklu. 
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Przedmiot zamówienia 
Ilość 

ton 
Netto  PLN/EURO 

 

Dostawa 17 ton niklu – nikiel 

metaliczny, rafinowany 

 

1 

 

……………………………… 

 

Ogółem 17 

 

……………………………… 
 

 

6. UWAGA!  Wszystkie kwoty muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Słownie netto PLN/EURO: ............................................................................................................ 

8. Termin płatności: ……………… dni 

9. Informujemy, że w związku z zamówieniem publicznym powstanie/nie powstanie** u Zamawiającego 

obowiązek podatkowy, w wysokości …. %VAT, tj. ………………… PLN. 

* dotyczy Wykonawcy, który: 

1) jako podatnik nie korzysta z tzw. zwolnienia podmiotowego od podatku; 

2) jako podatnik  jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym; 
3) dostawa przedmiotu zamówienia nie jest objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub 

art. 122 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Ne 117, 
poz. 1054 ze zm.) (zwolnienia dla towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności 

zwolnionej z VAT oraz dla dostaw złota inwestycyjnego); 
** niepotrzebne skreślić. 

10. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w ramach 
a) sił własnych 

b) z pomocą podwykonawców, którym zlecę następujące części przedmiotu zamówienia: 
 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Zastrzeżenie Wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

1) …………………………................................................................................................. 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
   _______________________________                                _________________________________________________ 
             Pieczęć Wykonawcy                                                        Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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INS/NO-1/2017 

Załącznik nr 2 

 

Formularz wymagany do złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą 
(w formie oryginału) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY 

 
Przystępując do postępowania: Dostawa 17 ton niklu – nikiel metaliczny, rafinowany 

Działając w imieniu Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
1. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na 

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

 
2. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 
 

3. Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.  
 

 
 

 
 

 
   _______________________________                                _________________________________________________ 
             Pieczęć Wykonawcy                                                        Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 

 

 
 

 
4. Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w rozdziale V SIWZ, polegam na zasobach 

następujących podmiotów: 

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

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

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

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

 
 
 
 

 
   _______________________________                                _________________________________________________ 
             Pieczęć Wykonawcy                                                        Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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5. Oświadczam, że w stosunku do następujących podmiotów, na których zasoby powołuję 
się w przedmiotowym postepowaniu, tj.:  

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), 
 nie zachodzą podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia. 
 

 
 

 
 

 

 
 
   _______________________________                                _________________________________________________ 
             Pieczęć Wykonawcy                                                        Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
   _______________________________                                _________________________________________________ 
             Pieczęć Wykonawcy                                                        Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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INS/NO-1/2017 
Załącznik Nr 3 

 
 

Formularz wymagany do złożenia przez Wykonawcę po zamieszczeniu przez Zamawiającego  
stronie internetowej protokołu z otwarcia ofert 

(Wykonawca składa oświadczenie w formie oryginału) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
o przynależności, lub braku przynależności 

 do grupy kapitałowej 
 

z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych: Dostawa 17 ton niklu – nikiel metaliczny, rafinowany, oświadczam, że:  

 
*  nie należę, wraz z pozostałymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu,  

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(Dz. U. 2015r., poz. 184 z późn. zm.) 
 

 
*  należę, wraz z Wykonawcą …………………..……………………………………………………………………………., 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 r., 

poz. 184 z późn. zm.) 
 

* niepotrzebne skreślić 

Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 
 
  _______________________________                                _________________________________________________ 
             Pieczęć Wykonawcy                                                        Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 
 
 
 

 
Oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej 
firmy. 
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INS/NO-1/2017 
Załącznik Nr 4 

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW  

Dostawa 17 ton niklu – nikiel metaliczny, rafinowany  

Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia wykazu dostaw wykonanych – 2 dostawy o podobnym do 
przedmiotu zamówienia charakterze, o wartości min. 50 000 zł netto, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 
są: 

 - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,  
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów  

 - oświadczenie wykonawcy;  

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych  

 - referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 (spełnienie warunków udziału w postępowaniu) zaleca się 

wskazanie w ofercie informacji czy Zamawiający jest w posiadaniu oświadczeń lub dokumentów dotyczących 
Wykonawcy (z podaniem numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały 

złożone).  
 

Lp. Przedmiot 
Wartość 

zamówienia 

Data i miejsce 

wykonania 

(dd/mm/rrrr) 

Nazwa 

Zamawiającego 

Potwierdzenie 

wykonania 

stanowi 

załącznik  

nr …… 

1 

     

Załącznik  

nr …….. 

2 

     

Załącznik  

nr …….. 

 

 

      

   _______________________________                                _________________________________________________ 
             Pieczęć Wykonawcy                                                        Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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INS/NO-1/2017 
Załącznik Nr 5 

 

UMOWA Nr INS/NO-1/2017 

 

zawarta w dniu ……………… 2017 r. w  Puławach pomiędzy Instytutem Nowych Syntez Chemicznych,  

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego; KRS 0000113728; NIP 716-000-20-98; REGON 000041619, który reprezentuje: 

 

Cezary Możeński – Dyrektor INS 

zwany dalej Zamawiającym,  

 

a   

………………………………………………………… 

reprezentowanymi przez:  

 

…………………………………………………………. 

zwany dalej Wykonawcą. 

 

 

§ 1. 

1. Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest rezultat przetargu nieograniczonego Dostawa 17 ton 

niklu – nikiel metaliczny, rafinowany, do Instytutu Nowych Syntez Chemicznych z siedzibą w 

Puławach. Numer sprawy INS/NO-1/2017. 
2. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy. 

 

§ 2. 

1. Za dostarczony nikiel w ilości 17 ton, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę: 

Netto: ………………..  PLN/EURO 

Słownie: .......................................................................................................……….PLN/EURO. 

2. Zapłata (wynagrodzenie umowne) za przedmiot zamówienia obejmuje też inne koszty w tym: koszt 

transportu i dostawy niklu do siedziby Zamawiającego (magazyn) własnym lub opłaconym 

transportem, rozładunek towaru we wskazanym miejscu oraz ubezpieczenie przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty ceny za każdą partię dostarczonego towaru przelewem na 
konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od otrzymania towaru i prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy niklu, wg harmonogramu dostaw: 

1-sza dostawa w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy – 10 ton niklu; 

2-ga dostawa w terminie do 30 czerwca 2017 r. – 7 ton niklu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do telefonicznego powiadomienia pracownika Zamawiającego o 

gotowości dostarczenia przedmiotu zamówienia, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym 

terminem dostawy przedmiotu zamówienia (Jan Lipski; tel. 81 473 14 88). 

 

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z § 3 ust. 1 umowy. 
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2. W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu dostawy niklu będącej przedmiotem umowy, 

Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy 

dzień opóźnienia. 

3. Kwota kary umownej będzie potrącona z zapłaty za przedmiot zamówienia. 

 

§ 5. 

1. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy. 

2. Zamawiający dokona przelewu na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie ………………… dni 

od daty otrzymania faktury. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

§ 6. 

Spory mogące powstać na tle stosowania umowy strony poddają pod rozstrzygniecie właściwego rzeczowo 

sądu powszechnego siedziby Zamawiającego. 

 

§ 7. 

1. Postanowienia zawarte w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy stanowią integralną cześć umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny. 

 

§ 8. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

Wykonawca        Zamawiający 
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Załącznik Nr 6 
INS/NO-1/2017 

 

 
Karta Specyfikacji Surowcowej – nikiel metaliczny, rafinowany  

 
 

Lp. Przedmiot zamówienia  

Oferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia  
(jeżeli Wykonawca oferuje takie same parametry niklu jakie wymaga 
zamawiający – wystarczy w miejsce odpowiedniej rubryki w tabeli 

wpisać: „zgodnie ze SIWZ” 

1. 

 
Stężenie Ni [% wag.]  

nie mniej niż 99,80 

 

 

2. 

Całkowite stężenie związków 

siarki w przeliczeniu na  

S [% wag.]  
nie więcej niż 0,0015 

 

3. 

Całkowite stężenie związków 
chloru w przeliczeniu na  

Cl [% wag.]  

nie więcej niż 0,001 

 

4. 

Całkowite stężenie związków 

fosforu w przeliczeniu na  

P [% wag.]  
nie więcej niż 0,001 

 

5. 

Całkowite stężenie związków 
arsenu w przeliczeniu na  

As [% wag.]  

nie więcej niż 0,001 

 

6. 

Całkowite stężenie 

Na [% wag.]  

nie więcej niż 0,001 

 

7. 

Całkowite stężenie  

Zn [% wag.]  
nie więcej niż 0,001 

 

8. 

Całkowite stężenie Fe  

[% wag.]  
nie więcej niż 0,03 

 

9. 

Całkowite stężenie związków 

węgla w przeliczeniu na  
C [% wag.] 

nie więcej niż 0,02 

 

10. 
Granule, bloki lub płyty o 
wymiarach  

nieprzekraczających 15 cm 

 

11. 
Kształt i rozmiar 
umożliwiający zasyp przez 

otwór o średnicy 20 cm 

 

 

 

 

   _______________________________                                _________________________________________________ 
             Pieczęć Wykonawcy                                                        Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 


