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INS/CBEN-55/2009 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatów, maszyn i urządzeń w ramach projektu „Budowa Centrum 
Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2”. 
 
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej w dniu 23 grudnia 2009r.  
 
I. Zamawiający:  
 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH  
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A  
24 - 110 Puławy  
www.ins.pulawy.pl  
ins@ins.pulawy.pl 
Telefon 081 473 14 00 fax.: 081 473 14 10  
Godziny urzędowania poniedziałek-piątek 7:00 – 15:00  
 
II. Tryb udzielenia zamówienia:  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego.  
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 Prawa zamówień 
publicznych.  
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 

223 poz. 1655 z późn. zm.) - zwana dalej ustawą. 
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane.  

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu 
złotego. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów, maszyn i urządzeń w ramach projektu „Budowa 
Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2” 
wymienionych  w punkcie IV „Części zamówienia”. 
Szczegółowe opisy każdej części przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca 
Załącznik nr 7 do SIWZ.  
 
1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami 

określonymi w dokumentacji, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami  a 
w szczególności z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie lub norm innych 
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 
Przedmiot zamówienia powinien  odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 
obrotu, oraz posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z 
Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty i dokumentację 
wymagane w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

2. Wymagany minimalny okres gwarancji: 2 lata od daty dostawy. 
3. Baza dostawy DDP Puławy, magazyn Zamawiającego – według  Incoterms 2000. 

http://www.ins.pulawy.pl/
mailto:ins@ins.pulawy.pl
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IV. Części zamówienia:  
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  
Wykonawcy mogą składać oferty na poszczególne części zamówienia (co najmniej jedną lub więcej), 
wymienione poniżej: 
Informacje na temat części zamówienia: 
 
CZĘŚĆ nr 1 
NAZWA: Wirówka PW1 
1) OPIS: załącznik Nr 7 do SIWZ – dokumentacja nr M8-21.07-04.000 
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 42000000, 35000000, 38000000, 31000000. 
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES: Szt 1. 
 
CZĘŚĆ nr 2 
NAZWA: Gniotownik walcowy PGW1 
1) OPIS: załącznik nr 7 do SIWZ – dokumentacja nr M8-21.07-06.000 
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 42000000, 35000000, 38000000, 31000000. 
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES: Szt 1. 
 
CZĘŚĆ nr 3 
NAZWA: Wentylator transportu PB1 
1) OPIS: załącznik nr 7 do SIWZ – dokumentacja nr M8-21.07-07.000 
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 42000000, 35000000, 38000000, 31000000. 
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES: Szt 1. 
 
CZĘŚĆ nr 4 
NAZWA: Wentylator wyciągowy 
1) OPIS: załącznik nr 7 do SIWZ – dokumentacja nr S8-21.07-25.00 
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 42000000, 35000000, 38000000, 31000000. 
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES: Szt. 2. 
 
CZĘŚĆ nr 5 
NAZWA: Dozownik celkowy PDC1, PDC2 
1) OPIS: załącznik nr 7 do SIWZ – dokumentacja nr M8-21.07-09.000 
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 42000000, 35000000, 38000000, 31000000. 
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES: Szt 2. 
 
CZĘŚĆ nr 6 
NAZWA: Dozownik celkowy PDC3 
1) OPIS: załącznik nr 7 do SIWZ – dokumentacja nr M8-21.07-10.000 
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 42000000, 35000000, 38000000, 31000000. 
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES: Szt. 1. 
 
CZĘŚĆ nr 7 
NAZWA: Pompa ekstraktu PP8 
1) OPIS: załącznik nr 7 do SIWZ – dokumentacja nr M8-21.07-11.000 
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 42000000, 35000000, 38000000, 31000000. 
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES: Szt. 1. 
 
CZĘŚĆ nr 8 
NAZWA: Agregat sprężarkowy PA3 
1) OPIS: załącznik nr 7 do SIWZ – dokumentacja nr M8-21.07-12.000 
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 42000000, 35000000, 38000000, 31000000. 
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES: Szt. 1. 
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CZĘŚĆ nr 9 
NAZWA: Rozlewaczka 
1) OPIS: załącznik nr 7 do SIWZ – dokumentacja nr M8-21.07-13.000 
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 42000000, 35000000, 38000000, 31000000. 
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES: Szt. 1. 
 
CZĘŚĆ nr 10 
NAZWA: Sprzęt bhp i ppoż. 
1) OPIS: załącznik nr 7 do SIWZ – dokumentacja nr T8-21.07-05.00 
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 42000000, 35000000, 38000000, 31000000. 
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES: Szt. 1. 
 
CZĘŚĆ nr 11 
NAZWA: Transformator 
1) OPIS: załącznik nr 7 do SIWZ – dokumentacja nr E8-21.07-22.00 
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 42000000, 35000000, 38000000, 31000000. 
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES: Szt. 1. 
 
V. Zamówienia uzupełniające:  
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 
20% wartości zamówienia podstawowego – na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień 
publicznych.  
 
VI. Oferty wariantowe:  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 
VII. Termin wykonania zamówienia:  
Maksymalny termin zakończenia realizacji dostaw aparatów, maszyn i urządzeń: 15.09.2010 r. 
 
VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków 
 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy 
spełniający następujące warunki: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3) znajdują sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  
4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych, 

 
2. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt 1. Wykonawca 

składa następujące dokumenty i oświadczenia: 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

2) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności firmy jest 
krótszy w tym okresie, dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom 
stanowiącym przedmiot zamówienia w części, na którą składają ofertę z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania oraz odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte 
wykonanie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ, 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
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potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w artykule 24 ust. 1 
pkt 4 -8 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 

5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w artykule 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 

6) oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. 1 ustawy  oraz o niepodleganiu wykluczeniu z 
zamówienia na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych , zgodnie z Załącznikiem 
Nr 2 do SIWZ. 

 
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2.:   
1) pkt 1,3 i 5  - 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, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
2) pkt 4 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju 

pochodzenia lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4-8 ustawy prawo zamówień publicznych. 

3) Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit, a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b) 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) oraz pkt 2) zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. Zapis pkt 3 stosuje się odpowiednio.  

 
Dokumenty wymienione w pkt 2. oraz 3. mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty. 
Kserokopia dokumentu wymaga zapisu „za zgodność z oryginałem” lub innego równoznacznego 
zapisu. 
 
IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami:  
Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na 
adres:  
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH  
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 PUŁAWY  
lub na adres e-mail:  
jolanta.kobus@ins.pulawy.pl 
 
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

mailto:jolanta.kobus@ins.pulawy.pl
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warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynął po upływie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej 
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa powyżej.  
 
Wykonawcy i Zamawiający porozumiewać się będą pisemnie drogą korespondencji elektronicznej lub 
telefaksu  - nr 081 473 14 10. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazane 
za pomocą telefaksu lub korespondencji elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść 
dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.  
 
X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:  
 
Jolanta Kobus– w sprawach prawo i procedura 
jolanta.kobus@ins.pulawy.pl   
tel. 081 473 14 11  fax.: 081 473 14 10 
Stanisław Jaworski – w sprawach technicznych 
stanisław.jaworski@ins.pulawy.pl 
Telefon 081 473 14 06  fax.: 081 473 14 10  
 
XI. Wadium:  
Zamawiający wymaga wniesienia wadium.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
Ustala się wadium dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia w następującej wysokości: 
 
dla części 1 – Wirówka PW1 – 12.500 PLN 
dla części 2 – Gniotownik walcowy PGW1 – 3.500 PLN 
dla części 3 – Wentylator transportu PB1 – 100 PLN 
dla części 4 -  Wentylator wyciągowy - 100 PLN 
dla części 5 -  Dozownik celkowy PDC1, PDC2 - 300 PLN 
dla części 6 -  Dozownik celkowy PDC3 - 150 PLN 
dla części 7 -  Pompa ekstraktu PP8 - 70 PLN 
dla części 8 -  Agregat sprężarkowy PA3 – 100 PLN 
dla części 9 -  Rozlewaczka - 800 PLN 
dla części 10 - Sprzęt bhp i ppoż. - 1 000 PLN 
dla części 11 - Transformator - 3 000 PLN 
 
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu, na konto Zamawiającego numer 03 1240 2412 1111 0000 3610 6855 

z dopiskiem: 
„Wadium w przetargu nieograniczonym: Dostawa aparatów, maszyn i urządzeń w ramach 
projektu "Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z 
zastosowaniem CO2" znak INS/CBEN-55/2009”, część Nr ….. 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, 
poz. 275). 

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany powyżej. 
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na wskazanym powyżej rachunku bankowym. 

mailto:jolanta.kobus@ins.pulawy.pl
mailto:stanisław.jaworski@ins.pulawy.pl
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Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku 
Zamawiającego. 
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej 
gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 
Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego 
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 
 
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 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 przedłużenia dotyczy jedynie 
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  
 
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę tzn.: 
a) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do podpisania oferty 

kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego, lub 
b) oryginał dokumentu będący każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego.  
 
XII. Termin związania ofertą:  
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.  
 
XIII. Opis przygotowania oferty:  
 
1. Przygotowanie oferty:  
 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim pismem czytelnym. 
2.  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.  
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na każdą część 

zamówienia.  
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy w 

obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz 
przepisami prawa i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości 
odpowiadającej wartości przedmiotu zamówienia podanej w ofercie wraz z należnym podatkiem 
VAT. 
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa 
wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty 
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, 
należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.  
Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego 
imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej wartości przedmiotu zamówienia 
podanej w ofercie oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych 
do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub 
poświadczoną za zgodność z oryginałem, przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego 
na reprezentanta. 

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których 
mowa w treści niniejszej specyfikacji.  
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7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz 
dane.  

8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 
ofertę.  

9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty. 

10.  Ofertę należy przygotować w dwóch jednobrzmiących, ponumerowanych egzemplarzach. Każdy z 
egzemplarzy musi się składać z dwóch oddzielnych części: 

 
1) Oferty technicznej o zawartości określonej w specyfikacji technicznej danej części zamówienia 

– załącznik nr 7 do SIWZ 
2) Oferty handlowej zawierającej  

a) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ 
b) formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ 
c) parafowany przez Wykonawcę projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ 
d) dowód wniesienia wadium. 

11. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt VIII SIWZ. 
 
2. Oferta wspólna:  
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:  
Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera 
wiodącego.  
Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie 
upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.  
Przedstawiciel wiodący/partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu 
każdego i na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu – do 
oferty należy załączyć stosowne oświadczenie.  
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań.  
 
Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał przekazania kopii (potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem) umowy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie konsorcjum lub spółki cywilnej, 
podpisane przez wszystkich partnerów lub wspólników przy czym termin, na jaki została zawarta umowa 
konsorcjum lub spółki cywilnej nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.  
 
3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:  
 
3.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie, oznakowana w sposób 
opisany poniżej:  
 
OFERTA – Dostawa aparatów, maszyn i urządzeń w ramach projektu „Budowa Centrum Badań 
Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2”; Znak: 
INS/CBEN-55/2009, Część Nr …; Nazwa części:…… 
Z dopiskiem „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”. 
Opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 
w siedzibie Zamawiającego osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską pod adresem:  
 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH  
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy  
Kancelaria, pokój nr 156 bud. E-40, poniedziałek - piątek w godz. 7:00 – 15:00  
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3.2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres 
siedziby Zamawiającego: 
 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 
24-110 Puławy 
 
3.3. Termin złożenia oferty: 
 
Ofertę należy złożyć do dnia 01 lutego 2010r., godz. 10.00 czasu środkowoeuropejskiego. 
 
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do 
wniesienia protestu.  
 
3.4. Miejsce otwarcia ofert:  
 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH  
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A  
24 - 110 Puławy  
Budynek  Dyrekcji INS, E-40 Sala konferencyjna  I piętro. 
 
dnia 01 lutego 2010r.,  godz. 10.15 czasu środkowoeuropejskiego. 
 
Informujemy, że Instytut Nawozów Sztucznych nie jest miejscem publicznie dostępnym i dotarcie w 
wyznaczone miejsce otwarcia ofert wiąże się z przejściem ściśle określonej procedury sprawdzającej, 
dotarcie do wyznaczonego budynku - po otrzymaniu odpowiedniej przepustki zajmuje ok. 20 minut.  
 
3.5. Sesja otwarcia ofert:  
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o 
wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Po otwarciu ofert 
przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
cena, okres gwarancji oraz termin dostawy a także warunki płatności zawarte w ofertach. 
 
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny: 
 
1. Podana w ofercie cena ofertowa będzie ceną ryczałtową i będzie uwzględniała wszystkie wymagania 

niniejszej SIWZ oraz obejmowała wszelkie składniki i koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Cenę ofertową należy wyliczyć wg kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne 
wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, zgodnie ze SIWZ i 
postanowieniami umowy. 

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
Cena może być tylko jedna. 
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 
 
XV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia:  
 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 
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XVI. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:  
 
1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: 
 
 

Nazwa kryterium Waga 

Cena 80% 

Okres gwarancji 10% 

Termin dostawy  10% 

 
2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego  

 

Cena: W zakresie tego kryterium najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną. 
 

 80min 
oferty

ceny
C

C
C  

 

C ceny   – liczba punktów za kryterium „cena” 

C min   – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert 

C oferty – cena oferty badanej 

 

 
Okres gwarancji: W zakresie tego kryterium najwyżej punktowana będzie oferta z najdłuższym okresem 
gwarancji. 
 
 

10
.max


G

G
G

oferty

gwarancji  

 
G gwarancji –  liczba punktów za kryterium „okres gwarancji” 
G oferty  –  okres gwarancji badanej oferty 
G max. –  najwyższy okres gwarancji wynikający za złożonych ofert  
 
Termin dostawy: W zakresie tego kryterium najwyżej punktowana będzie oferta z najkrótszym terminem 
dostawy (wykonania przedmiotu zamówienia). 

 

 10min 
oferty

dostawy
T

T
T  

 

 T dostawy  –  liczba punktów za kryterium „termin dostawy“ 

 T min       –  najkrótszy termin dostawy wynikający ze złożonych ofert, 

 T oferty    –  termin dostawy oferty badanej 

 

Ocena ogólna oferty: 

C oceny = Cceny + G gwarancji + T dostawy 
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Wymagany minimalny okres gwarancji: 2 lata od daty dostawy. 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans, otrzyma 
największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 
wykonawcy, który uzyska najwyższą  sumaryczną liczbę punktów. 
 
XVII. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez Wykonawcę w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1.  Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w 

terminie nie krótszym niż  10  dni od dnia ogłoszenia wyniku – wzór umowy stanowi załącznik Nr 5;  
2. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej 

nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających ze SIWZ, 
Zamawiający wybierze tą spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w 
postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą.  

 
XVIII. Podwykonawstwo 
 
1. Wykonawca może zlecić  wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom z 

zastrzeżeniem  wskazania w ofercie części  zamówienia, którą zamierza powierzyć do wykonania 
podwykonawcom. Zamawiający nie dopuszcza zawierania przez podwykonawców umów z dalszymi 
podwykonawcami.  

2. Zlecenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia treści zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu zamówienia. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy tak 
jak za własne działania. 

 
XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
 
Zamawiający przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 6 
umowy (Załącznik  nr 5 do SIWZ). 
 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości  umowy. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia całości zabezpieczenia przed podpisaniem umowy. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zamówienia. 
 
1) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek 
bankowy Zamawiającego nr konta 03 1240 2412 1111 0000 3610 6855  z dopiskiem: 
„Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nr….........”  
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Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy.  

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w PLN. 
3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 
4) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać 

następujące wymagania: 
zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie. 

5) Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, 
poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez 
zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie 
umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech 
dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 

6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do 
treści art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7) Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy stosuje się art. 149 Pzp. 
 
W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu 
nienależytego wykonania zamówienia oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym 
roszczeniom, kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z powstałymi odsetkami 
zostanie, w części koniecznej, przeznaczona zgodnie z umową do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji 
jakości lub rękojmi za wady. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem roszczeń 
Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie 
odpowiedzialności Wykonawcy do wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
1)  Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Uznanie zamówienia za 
należycie wykonane nastąpi z chwilą podpisania protokółu odbioru bez zastrzeżeń. 

  
2)  Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Zabezpieczenie to jest zwracane nie później niż w 
15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

 
3. Zaliczka i zabezpieczenie zwrotu zaliczki 
Zamawiający przewiduje możliwość wypłaty Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu 
zamówienia do 40% wartości zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT, jeśli Wykonawca zadeklaruje 
potrzebę otrzymania zaliczki. Zaliczka będzie płatna w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty 
zawarcia umowy, po otrzymaniu przez Zamawiającego w oryginale następujących dokumentów : 

1) gwarancji bankowej  zwrotu zaliczki , lub 
2) ubezpieczeniowej gwarancji zwrotu zaliczki. 

Zaliczka będzie zaliczona na poczet wynikającej z oferty Wykonawcy wartości przedmiotu zamówienia . 
 
XX. Warunki umowy  
 

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

2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.  
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3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.  

 
XXI. Środki ochrony prawnej 
 
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI tejże Ustawy.  
 
XXII. Ogłoszenia wyników przetargu 
 
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych w 
siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie portalu internetowego Dziennika 
Urzędowego Unii Europejskiej. Niezależnie od ogłoszenia wyników w sposób podany powyżej wszyscy 
wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni o jego 
wynikach w formie pisemnej.  
 
XXIII. Postanowienia końcowe 
 
Zasady udostępniania dokumentów  
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego 
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu 
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.  
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

 Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 

 Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 

 Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty; 

 udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin 
jego urzędowania. 

 
Załączniki 

Załącznik Nr 1 Wykaz wykonanych dostaw 
Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków 
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy 
Załącznik nr 4 Formularz cenowy 
Załącznik Nr 5 Projekt umowy 
Załącznik Nr 6 Gwarancja zwrotu zaliczki 
Załącznik Nr 7 Specyfikacja techniczna (części zamówienia od 1 do 11). 
 
 

Puławy, ................................... r. 
 

 
_______________________________ 

    Podpis osoby uprawnionej 

 

 

 

 



                 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej 

_______________________________________________________________________________ 

 13 

INS/CBEN-55/2009 
Załącznik Nr 1do SIWZ 

……………………………… 

      pieczątka Wykonawcy/ców 

WYKAZ  WYKONANYCH  DOSTAW 

w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  
w tym okresie) zamówień odpowiadających rodzajom i parametrami technicznymi 

zamówieniu  stanowiącemu  przedmiot zamówienia 

 

.................................................................................................................................................... 
          Nazwa i adres Wykonawcy 

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

Lp. Przedmiot zamówienia 
Parametry 

techniczne 
Wartość w PLN 

Termin realizacji 

rozpoczęcie – 

zakończenie 

(dd/mm/rr) 

Nazwa Zamawiającego 

      

      

      

      

      

 

Dołączam referencje potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych wyżej 

zamówień  

 

……………………………..       ………………………… 

Miejscowość,  data         pieczęć i podpis  

                                                  upoważnionych przedstawicieli firmy 
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INS/ CBEN-55/2009 

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

………………………… 

    (pieczęć firmy)  

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatów, maszyn i urządzeń 

Data: ……………………………………………………………………………………… 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………... 

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………. 

Oświadczamy, że spełniamy niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 

a. Posiadamy uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia 

działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień. 

b. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 

zdolnych do wykonania zamówienia. 

c. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

d. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kk. 

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

Imiona i nazwiska oraz pieczątki imienne miejscowość/data/pieczątka 

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy firmowa 
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          INS/CBEN-55/2009 
Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 
 

Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa............................................................................................................... 

Siedziba............................................................................................................ 

Nr telefonu/faks................................................................................................. 

nr NIP................................................................................................................ 

nr REGON......................................................................................................... 

Dane dotyczące zamawiającego 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy 
 
1. Zobowiązuję/my się dostarczyć niżej wymienione części przedmiotu zamówienia w ramach przetargu 
nieograniczonego: Dostawa aparatów, maszyn i urządzeń w ramach projektu „Budowa Centrum Badań 
Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2”. 
 
Część nr ............... (nazwa) ......................................................................................................................... 

cena netto..................................................................................................................................zł 

(słownie: .....................................................................................................................................) 

podatek VAT..............................................................................................................................zł 

cena brutto..................................................................................................................................zł 

(słownie: .....................................................................................................................................) 

Okres gwarancji: ...................... m-cy. 

Termin dostawy: ........................ dni.   

 
Część nr ................ (nazwa) ...................................................................................................................... 

cena netto..................................................................................................................................zł 

(słownie: .....................................................................................................................................) 

podatek VAT..............................................................................................................................zł 

cena brutto..................................................................................................................................zł 

(słownie: .....................................................................................................................................) 

Okres gwarancji: ...................... m-cy. 

Termin dostawy: ........................ dni.   

 
 
Część nr ...........(nazwa) ............................................................................................................................... 
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cena netto..................................................................................................................................zł 

(słownie: .....................................................................................................................................) 

podatek VAT..............................................................................................................................zł 

cena brutto..................................................................................................................................zł 

(słownie: .....................................................................................................................................) 

Okres gwarancji: ...................... m-cy. 

Termin dostawy: ........................ dni.   

 
Część nr ...........(nazwa) ............................................................................................................................... 

cena netto..................................................................................................................................zł 

(słownie: .....................................................................................................................................) 

podatek VAT..............................................................................................................................zł 

cena brutto..................................................................................................................................zł 

(słownie: .....................................................................................................................................) 

Okres gwarancji: ...................... m-cy. 

Termin dostawy: ........................ dni.   

 
Uwaga: Wszystkie kwoty muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku. 
 
2. Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków zamówienia i nie 
wnoszę/wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
3. Oświadczam/my, że załączony do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy 
(załącznik nr 3) został przeze mnie/przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/my się – w przypadku 
wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego oraz do spełnienia wszelkich wymagań wynikających ze Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
4. Oświadczam/my, że czuję/my się związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 
 
Zastrzeżenie wykonawcy: 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

Zamierzam zlecić podwykonanie następujących części przedmiotu zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
 

    _____________________________________________ 

                           (imię i nazwisko) 
  Podpisy uprawnionych przedstawicieli wykonawców 
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INS/CBEN-55/2009 
Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 
 

FORMULARZ CENOWY 
 

 

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

Nazwa wykonawcy: ....................................................................... 

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

Siedziba wykonawcy: ..................................................................... 

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

Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia: 
 
 

 
CZĘŚĆ 

Nr 

Przedmiot 
oferty 

Ilość 
sztuk 

Cena 
netto/szt 

PLN 

Wartość 
VAT 
PLN 

Wartość 
netto 
PLN 

Wartość 
brutto 
PLN 

Okres 
gwarancji w 
miesiącach 

Termin 
dostawy 

(dni) 

 
 
 

 
 
 
 

       

 
 
 

 
CZĘŚĆ 

Nr 

Przedmiot  
oferty 

Ilość 
sztuk 
PLN 

Cena 
netto/szt 

PLN 

Wartość 
VAT PLN 

Wartość 
netto 
PLN 

Wartość 
brutto 
PLN 

Okres 
gwarancji w 
miesiącach 

Termin 
dostawy 

(dni) 

 
 
 
 

        

 
 
 

 
CZĘŚĆ 

Nr 

Przedmiot 
oferty 

Ilość 
sztuk 

Cena 
netto/szt 

PLN 

Wartość 
VAT PLN 

Wartość 
netto 
PLN 

Wartość 
brutto 
PLN 

Okres 
gwarancji w 
miesiącach 

Termin 
dostawy 

(dni) 
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CZĘŚĆ 

Nr 

Przedmiot 
oferty 

Ilość 
sztuk 

Cena 
netto/szt 

PLN 

Wartość 
VAT PLN 

Wartość 
netto 
PLN 

Wartość 
brutto 
PLN 

Okres 
gwarancji w 
miesiącach 

Termin 
dostawy 

(dni) 

 
 
 
 

        

 
 
 
 
Wyliczoną wartość zamówienia z pozycji: netto, VAT, brutto, okres gwarancji, termin dostawy należy 
przenieść do formularza ofertowego.  
 
Wymagane jest by Wykonawca składający ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części 
zamówienia, wypełnił tabelę formularza cenowego oddzielnie dla każdej części. 
 
Proponowana przez Wykonawcę wysokość zaliczki (w procentach) – maksymalnie 40%. 

 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
______________________________________________________________________ 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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INS/CBEN-55/2009 
Załącznik Nr 5 do SIWZ 

WZÓR 
 

UMOWA NR CBEN- ….../2009  
 

(umowa będzie obejmowała opis przedmiotu dostawy dla części, której będzie dotyczyła wybrana oferta) 
 

Zawarta w dniu ………………… 2009r. r. pomiędzy: 
Instytutem Nawozów Sztucznych z siedzibą w Puławach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 
Puławy, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000113728, NIP 716-000-20-98, REGON 
000041619, reprezentowanym przez: 

 
1. …………………………………………………….. 
 

zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym (lub Kupującym),  
 
a 
……………………………………………………………………………………………….. 
z siedzibą w ………………………………., ul…………………………………………….. 
prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez 
…………………………………….., Nr……….., NIP:………….., REGON:………, kapitał zakładowy: 
…………………, 
reprezentowanym przez: 

 
1. ………………………………………….. 
2. ………………………………………….. 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Dostawcą (lub Sprzedającym lub Wykonawcą). 
 

Zawarcie umowy następuje zgodnie z wyborem oferty Dostawcy, który został wybrany na podstawie 
postępowania przeprowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 
art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 
1655, z późn. zm.). 
 

Artykuł 1 – Przedmiot umowy 
 

1.1. Przedmiotem umowy jest dostawa i sprzedaż:  
 

...........................(nazwa – części zamówienia podanej w ofercie) 
 

w ramach projektu „Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców 
roślinnych z zastosowaniem CO2” realizowanego przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, zgodnie ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik Nr 1) oraz ofertą Dostawcy (Załącznik Nr 
2), stanowiącymi integralną część umowy.  

 
1.2. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu umowy oraz zakres dostawy Dostawcy zawierają Załącznik 

Nr 3  i 4 do niniejszej umowy.  
 

Dostawa będzie realizowana na bazie DDP (Delivery Duty Paid), Puławy, magazyn Zamawiającego, 
według Incoterms 2000.  
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1.3. Zamawiający  przewiduje możliwość udzielenia zamówień  uzupełniających stanowiących nie więcej 
niż 20% wartości zamówienia podstawowego – na podstawie art.67 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). 

 
Artykuł 2 – Cena 

 
2.1. Cena za realizację przedmiotu umowy wynosi: 

…………… PLN netto, 
…………… PLN VAT, 
…………… PLN brutto 
(słownie brutto: PLN ……………………………………………...………………………….) 

 
Artykuł 3 – Warunki płatności 

 
3.1.  Cena uzgodniona w Artykule 2 będzie płatna przez Zamawiającego na rachunek Dostawcy, 

zgodnie z poniższym harmonogramem: 
 
3.1.1. ........... %  ceny tj. kwota wynosząca …………PLN netto (słownie złotych:……………….) wraz z 

należnym podatkiem VAT będzie płatne jako zaliczka w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od 
daty zawarcia umowy, po otrzymaniu przez Zamawiającego następujących dokumentów: 
a) Faktura VAT; 
b) Bankowa Gwarancja Zwrotu Zaliczki, której wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej umowy. 

Zamiast Bankowej Gwarancji Zwrotu Zaliczki dopuszcza się Ubezpieczeniową Gwarancję 
Zwrotu Zaliczki o równoważnej treści. 

 
3.1.2.  ............ % ceny tj. kwota wynosząca ……..PLN netto (słownie złotych: ………………………) wraz 

z należnym podatkiem VAT będzie płatne przelewem w terminie 30 (słownie trzydziestu) dni od 
daty otrzymania przez Zamawiającego następujących dokumentów: 
a) Faktura VAT; 
b) Kopia protokołu odbioru podpisana bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, zgodnie z 

Artykułem 4.11; 
 

3.2. Każda ze stron będzie ponosić swoje opłaty bankowe. 
 
3.3. Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 
 
3.4.  Faktury będą uznawane przez Zamawiającego pod warunkiem sporządzenia ich zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. W przeciwnym razie faktury będą zwracane Dostawcy, a wynikłe stąd 
ewentualne opóźnienie płatności nie będzie stanowiło podstawy do żądania przez Dostawcę 
zapłaty odsetek za opóźnienie. 

 
3.5.  Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
 

Artykuł 4 – Realizacja dostawy 
 

4.1.  Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z bazą dostawy podaną w 
Artykule 1 w terminie do dnia ……………………  

 
4.2.  Wcześniejsza dostawa jest dozwolona pod warunkiem uprzedniego poinformowania 

Zamawiającego i uzyskania jego zgody. Dostawa częściowa jest niedozwolona. 
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4.3.  Przejście ryzyka przypadkowej utraty, uszkodzenia bądź pomniejszenia wartości towaru przechodzi 
na Zamawiającego z chwilą udokumentowanego przejęcia towaru na magazyn Zamawiającego. 

 
4.4.  Dostawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu szczegółowy Plan Kontroli i Badań w 

dwóch (2) egzemplarzach, nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia podpisania umowy. 
Zamawiający ma prawo wnieść uwagi i zastrzeżenia do przedłożonego Planu Kontroli i Badań. 
Wszelkie badania i odbiory będą następnie prowadzone zgodnie z wymaganiam i podanymi w 
Załącznikach 3 i 4 do niniejszej umowy oraz według Planu Kontroli i Badań.  

 
4.5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału, na własny koszt, w procedurze odbioru 

technicznego towaru u Dostawcy lub wytwórcy. Dostawca zobowiązany jest powiadomić 
Zamawiającego o każdym terminie kontroli, badania lub odbioru, według Planu Kontroli i Badań, 
nie później niż siedem (7) dni przed każdą planowaną datą. Zamawiający zdecyduje i poinformuje 
niezwłocznie Dostawcę czy przedstawiciele Zamawiającego będą obecni przy kontroli, badaniu lub 
odbiorze. Poszczególne terminy kontroli, badania lub odbioru będą uzgodnione wspólnie z 
Jednostką Notyfikowaną, jeżeli udział Jednostki Notyfikowanej jest wymagany. Dostawca zapewni 
udział i poniesie koszty uczestnictwa inspektorów Jednostki Notyfikowanej w przedmiotowych 
kontrolach, badaniach i odbiorach. Z każdej kontroli, badania lub odbioru będzie sporządzony 
przez Dostawcę protokół, który następnie będzie podpisany przez Jednostkę Notyfikowaną i 
Zamawiającego, w przypadku ich obecności w kontroli, badaniu lub odbiorze. Za datę zakończenia 
każdorazowej kontroli, badania lub odbioru będzie się uważać datę protokołu podpisanego bez 
zastrzeżeń przez Jednostkę Notyfikowaną i Zamawiającego. Przeprowadzone kontrole, badania i 
odbiory przedmiotu umowy przez Jednostkę Notyfikowaną i  Zamawiającego nie zwalniają 
Dostawcy od odpowiedzialności za wszelkie wady, uszkodzenia i/lub złe funkcjonowanie 
przedmiotu umowy.  

 
4.6. Dostawca jest obowiązany poinformować Zamawiającego o planowanej dacie wysyłki nie później 

niż na siedem (7) dni przed tą datą, a także awizować Zamawiającemu wysyłkę podając: 
a) planowaną datę jej nadejścia do  Zamawiającego, 
b) nazwę przewoźnika i dane dotyczące środka transportu, 
c) masę brutto i netto towaru, 
d) specyfikację dostarczanego towaru, 
e) informację na temat przekazywanej wraz z dostawą dokumentacji technicznej i certyfikatów. 

 
4.7. W przypadku konieczności dostawy w skrzyniach lub innych opakowaniach Dostawca zapewni na 

swój koszt także opakowanie, które będzie bezzwrotne. Jeżeli opakowanie dotyczy towaru, o 
którym mowa w ustawie z dnia 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 
Nr 63, poz. 638) Zamawiający przekaże opakowanie lub odpad opakowaniowy Dostawcy za 
zwrotem kaucji pobranej zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w 
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 90, poz. 607). Do każdego opakowania będzie dołączony spis 
zawartości.  

 
4.8.  Dostawca zobowiązany jest podać numer umowy na wszelkich opakowaniach i dokumentach 

transportowych. Preferowany przez Zamawiającego środek transportu to transport samochodowy. 
 
4.9. Dostawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru uważanego za niebezpieczny lub 

szkodliwy (toksyczny, rakotwórczy lub mutagenny) odbyła się zgodnie z obowiązującymi krajowymi 
i międzynarodowymi przepisami w tym względzie, w szczególności w odniesieniu do opakowania, 
oznakowania i środków transportu.  

4.10.  Zamawiający deklaruje, że dokona zbadania i odbioru przedmiotu umowy w ciągu siedmiu (7) dni 
od daty jego dostarczenia przez Dostawcę, przy czym nie dokonanie tego lub stwierdzenie wad czy 
też braków przedmiotu umowy po upływie tego terminu, nie zwalnia Dostawcy od 
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odpowiedzialności za wady lub braki w związku z zapewnieniem wynikającym z Artykułu 6. W 
przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy, Dostawca na swój koszt dokona 
naprawy i/lub wymiany wadliwych elementów, a w przypadku stwierdzenia niekompletności 
dostawy Sprzedający dostarczy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego brakujące 
wyposażenie.  

 
4.11. Dostawca wystawi fakturę VAT pod warunkiem uznania przez Zamawiającego, że dostarczony w 

ramach niniejszej umowy przedmiot umowy jest kompletny. Przez kompletność dostawy rozumieć 
się będzie również dostarczenie wymaganej dokumentacji technicznej i certyfikatów, zgodnie z 
ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004r., Nr 204, poz. 2087) lub, 
jeżeli taki certyfikat nie jest ustawowo wymagany deklarację zgodności z normami 
zharmonizowanymi. Z każdego sprawdzenia kompletności dostawy sporządzony będzie przez 
Zamawiającego protokół.  

 
4.12. Dostawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającego w ciągu dziesięciu (10) dni od 

zakończenia każdego miesiąca, miesięczny Raport Realizacyjny odnoszący się do przedmiotu 
umowy, który powinien zawierać co najmniej: 
a) sprawozdanie z prac wykonanych za przedmiotowy okres, 

 
b) przedstawienie bieżącego stanu realizacji, 
c) opis powstałych problemów wpływających na ustalenia umowy i terminy dostawy z podaniem: 

 powodów powstania problemu, 

 określenia działań naprawczych, które Dostawca podjął lub proponuje podjąć, 
d) inne informacje, które Dostawca uzna za właściwe do przekazania.  

 
Artykuł 5 – Kary umowne 

 
5.1.  Strony ustalają następujące kary umowne, zwolnienie z których może nastąpić tylko w przypadku 

zaistnienia siły wyższej, zgodnie z Artykułem 11. 
 
5.1.1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:  

a) każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy w wysokości dwie dziesiąte 
procenta (0,2%) całkowitej obowiązującej strony ceny. Suma kar za opóźnienia nie będzie 
wyższa niż dziesięć procent (10%) całkowitej obowiązującej strony ceny. Opóźnienia w 
dostawie będą odnosić się do terminu określonego w Artykule 4.1. niniejszej umowy. 

b) każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad towaru ponad uzgodniony przez obie strony termin 
naprawy oraz w dostawie brakującego wyposażenia w przypadku stwierdzenia niekompletności 
dostawy w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości jednej 
dziesiątej procenta (0,1%) całkowitej obowiązującej strony ceny. 
 

5.1.2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dziesięć procent (10%) całkowitej 
obowiązującej strony ceny za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Dostawcy. 

 
5.1.3. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości  dziesięć procent (10%) całkowitej 

obowiązującej strony ceny za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem przesłanek określonych w art. 145 ustawy prawo 
zamówień publicznych. 

5.2. Zamawiający ma prawo, według swojego uznania, do potrącania wszelkich należnych mu kar lub 
odszkodowań w ramach niniejszej umowy z kwot podanych na fakturze lub do wystawienia not 
debetowych.  
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5.3. Kary umowne mogą być dochodzone łącznie. Jeżeli wysokość naliczonych kar nie pokrywa 
poniesionej przez Zamawiającego szkody może on dochodzić od Dostawcy odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 
Artykuł 6 – Gwarancje i odpowiedzialność 

 
6.1. Dostawca oświadcza i gwarantuje: 
 
6.1.1. zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy oraz załączoną 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik Nr 1), Ofertą Dostawcy (Załącznik Nr 2) 
oraz Specyfikacją Techniczną (Załączniki Nr 3 i 4), polskimi przepisami i normami oraz 
wymaganiami Jednostki Notyfikowanej, jeżeli będą mieć zastosowanie oraz dobrą praktyką 
inżynierską. 

 
6.1.2. zastosowanie takich rozwiązań technicznych w projekcie przedmiotu umowy, które będą spełniać 

wymagania współczesnej techniki, ergonomii i ochrony środowiska oraz zapewnią bezpieczną 
eksploatację potwierdzoną certyfikatem zgodności i/lub certyfikatem na znak bezpieczeństwa (w 
zależności co jest wymagane). 

 
6.1.3. właściwe funkcjonowanie i sprawność przedmiotu umowy, zastosowanie prawidłowo dobranych do 

warunków pracy materiałów bez wad, kontrolę jakości wykonawstwa, właściwe rozwiązania pod 
względem obsługi, funkcjonalności i właściwą technologię wykonania. 

 
6.1.4. osiągniecie lub umożliwienie osiągnięcia przez towar będący przedmiotem umowy parametrów 

technicznych podanych w Załączniku Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej umowy. Wszelkie dodatkowe 
wyposażenie uznane za niezbędne do osiągnięcia takich parametrów będzie dostarczone przez 
Dostawcę całkowicie na jego koszt. 

 
6.1.5.  towar jest nowy i wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych.  
 
6.2.  Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ….. miesięcy od daty dostawy. Przez datę 

dostawy rozumie się datę protokołu odbioru podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i 
potwierdzającego spełnienie warunków określonych w Artykule 4.11.  

 
6.3.  W przypadku ujawnienia się jakichkolwiek wad lub braków w okresie gwarancyjnym Dostawca 

obowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt, tak szybko jak to jest możliwe przy tego rodzaju 
towarze. W tym celu specjalista Dostawcy zgłosi się do  Zamawiającego w ciągu dwóch (2) dni 
roboczych, licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałej wadzie lub usterce. 
Jeżeli usunięcie wad okaże się niemożliwe lub są one istotne, a Dostawca dokonywał już raz ich 
usunięcia, Dostawca zobowiązany jest do wymiany towaru na wolny od wad. Okres gwarancyjny 
będzie przedłużony o czas w jakim towar nie mógł być używany przez Zamawiającego zgodnie z 
jego przeznaczeniem. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub braków towaru będą w 
całości obciążać Dostawcę. 

  
6.4. Jeżeli Dostawca bez właściwego uzasadnienia opóźnienia nie przystąpi do usuwania usterek lub 

wad w ciągu siedmiu (7) dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego to oznaczać będzie, że 
Zamawiający zostaje upoważniony do wykonania niezbędnych napraw w całości na 
odpowiedzialność i koszt Dostawcy, bez uszczerbku dla praw Zamawiającego z tytułu zobowiązań 
gwarancyjnych Dostawcy, jednakże pod warunkiem, że Dostawca zostanie wcześniej o tym 
powiadomiony przez Zamawiającego. 

 
6.5.  Z okresu gwarancyjnego określonego w Artykule 6.2 wyłączone będą części zamienne i/lub szybko 

zużywające się, które z powodu swoich własności mogą ulec wcześniej normalnemu zużyciu lub 
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będą wymagać wymiany po okresie pracy określonym przez Dostawcę, jeżeli Dostawca 
wyspecyfikuje je w dostarczonej dokumentacji eksploatacyjnej. Uszkodzenia spowodowane 
wypadkami losowymi, niewłaściwą konserwacją lub naprawą bez upoważnienia Dostawcy, a 
dokonywane przez Zamawiającego, nie są objęte gwarancją Dostawcy.  

 
6.6.  Zamawiający ma prawo w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wygaśnięcia okresu gwarancyjnego do 

składania reklamacji lub żądania odszkodowania za wady, które zaistniały podczas okresu 
gwarancyjnego.  

 
6.7.  W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym zobowiązań Dostawcy z tytułu 

gwarancji jakości, Dostawca wniósł wymagane Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w  
w formie ……………………………………….. na wartość równą  dziesięciu procentom (10%) ceny 
całkowitej brutto podanej w ofercie, tj. na kwotę …...  
Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie trzydziestu (30) dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, z tym zastrzeżeniem, że  
pozostawia się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości 
trzydzieści procent (30%) wysokości tego zabezpieczenia, tj. kwotę ….. Zabezpieczenie to jest 
zwracane nie później niż w piętnastym (15) dniu po upływie okresu rękojmi za wady oraz gwarancji 
jakości.  
Oryginał zabezpieczenia został złożony u Zamawiającego przy podpisaniu umowy.  
Zamawiający ma prawo do potrącania z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy kar 
umownych i wszelkich należności wynikających z umowy. 
Na żądanie Zamawiającego Dostawca zobowiązuje się przedstawić akt notarialny o poddaniu się 
egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

  
6.8.  Niezależnie od uprawnień wynikających z zapisów Artykułów 6.1. do 6.7. powyżej, Zamawiający 

może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi, z uwzględnieniem postanowień Art. 10.2.b). 
 

Artykuł 7 – Gwarancje technologiczne 
 
7.1.  Gwarancje technologiczne Dostawcy będą sprawdzone podczas przeprowadzenia rozruchu 

instalacji. Z pomyślnie zakończonego rozruchu instalacji zostanie sporządzony protokół. 
 
7.2.  Gwarancje technologiczne będą uważane za spełnione wtedy, kiedy wszystkie gwarantowane 

parametry technologiczne określone w Załączniku Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej umowy zostaną 
osiągnięte i będą stabilne w trakcie trwania rozruchu instalacji. 

 
7.3.  W przypadku, gdy gwarancje Dostawcy nie zostaną spełnione lub Zamawiający w trakcie rozruchu 

instalacji uzna na podstawie uzyskiwanych wyników, że gwarancje technologiczne Dostawcy nie 
będą mogły być spełnione, Dostawca podejmie na własny koszt, tak szybko jak to jest możliwe, 
działania zmierzające do usunięcia przyczyn niepowodzenia w spełnieniu gwarancji 
technologicznych. 

 
7.4. Jeżeli Dostawca dokona usunięcia przyczyny niepowodzenia w spełnieniu gwarancji 

technologicznych odbędzie się kolejny rozruch instalacji zgodnie z Artykułem 7.1. Niemniej rozruch 
instalacji może być przeprowadzony nie więcej niż trzy (3) razy. 

 
 7.5. Jeżeli gwarancje technologiczne nie będą spełnione przez Dostawcę podczas rozruchu instalacji, 

Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Dostawcy. 
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Artykuł 8 – Prawo własności 
 

8.1.  Dostawca zachowuje prawo własności towaru do momentu jego odbioru przez Zamawiającego. 
Dostawca gwarantuje, że na towarze nie jest ustanowiony zastaw lub jakiekolwiek inne 
zabezpieczenie lub uprawnienie umowne strony trzeciej ograniczające dysponowanie nim przez 
Zamawiającego, jak również towar nie narusza praw do patentu, wzoru użytkowego, znaku 
towarowego lub jakichkolwiek praw własności intelektualnej strony trzeciej. 

 
 8.2.  W przypadku rzeczywistego lub domniemanego naruszenia praw do patentu, wzoru użytkowego, 

znaku towarowego lub jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej strony trzeciej, Dostawca 
podejmie się natychmiast obrony praw Zamawiającego na swój koszt, po uprzednim 
poinformowaniu przez Zamawiającego o wniesionej skardze, roszczeniu, zarzucie lub wszczętym 
postępowaniu sądowym. Dostawca poniesie w całości wszelkie koszty związane z obroną praw 
Zamawiającego. 

 
8.3.  Jeżeli w wyniku procesu sądowego Zamawiający utraci prawo do korzystania z towaru, Dostawca 

dokona na swoją odpowiedzialność i koszt demontażu oraz usunięcia towaru z terenu  
Zamawiającego oraz zapłaci Zamawiającemu karę umowną równą sumie wszystkich płatności 
wraz z ustawowymi odsetkami, dokonanymi przez Zamawiającego na rzecz Dostawcy. Odsetki 
będą liczone od dat otrzymania przez Dostawcę płatności od Zamawiającego.  

 
Artykuł 9 – Dokumentacja techniczna i zachowanie tajemnicy 

 
9.1.  Dostawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu najpóźniej wraz z dostawą  dokumentację 

techniczną według Załącznika Nr 3 do niniejszej umowy, w formie i ilości egzemplarzy zgodnie z 
Załącznikiem Nr 3 (w przypadku, gdy w Załączniku Nr 3 nie określono ilości egzemplarzy – nie 
mniej niż trzy (3) egzemplarze w wersji papierowej i jeden (1) w wersji elektronicznej). 
Dokumentacja techniczna zostanie opracowana w języku określonym w Załączniku Nr 3 (w 
przypadku, gdy w Załączniku Nr 3 nie określono języka dokumentacji – w języku polskim). 
Zamawiający ma prawo do wykonania z oryginałów dowolnej ilości kopii i do korzystania z tej 
dokumentacji w zakresie wynikającym z celu realizacji niniejszej umowy. Zamawiający posiada 
prawo do wniesienia uwag do otrzymanej od Dostawcy dokumentacji technicznej w ciągu 
czternastu (14) dni od jej otrzymania. Uwzględnienie uwag Zamawiającego nie zwalania Dostawcy 
od odpowiedzialności za prawidłowość rozwiązań oraz z tytułu zobowiązań gwarancyjnych.  

 
9.2.  Wszelka dokumentacja techniczna, która zostanie przekazana Dostawcy przez  Zamawiającego w 

celu realizacji umowy będzie stanowić własność Zamawiającego oraz nie może być powielana ani 
udostępniana stronom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. Dostawca zobowiązuje się 
bezterminowo utrzymać w tajemnicy wszelkie informacje oraz dane otrzymane od i na temat 
Zamawiającego w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Dostawca zobowiąże swoich  
poddostawców i/lub podwykonawców do przestrzegania powyższych warunków utrzymania 
tajemnicy.  

 
Artykuł 10 – Odstąpienie od kontraktu 

 
10.1. Każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy w przypadku ogłoszenia upadłości drugiej strony, 

wszczęcia w stosunku do niej postępowania naprawczego lub otwarcia w stosunku do niej 
likwidacji, jeżeli skutkiem tego jest zagrożenie należytego wykonania przez tę stronę zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy. 
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10.2. Ponadto, niezależnie od możliwości wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów, 
Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a) stwierdzi, że Dostawca przed dniem gwarantującym, według Zamawiającego, dotrzymanie 
terminu dostawy nie przystąpił do wykonywania towaru skutkiem czego nie może dotrzymać 
terminu dostawy; 

b) Dostawca nie dotrzymuje terminów, w których zobowiązał się usunąć wady lub braki albo 
wymienić towar na wolny od wad, albo z ilości dokonywanych przez Dostawcę napraw i 
charakteru wad wynika, że usunięcie wad jest niemożliwe; 

c) Dostawca opóźnia się z dostarczeniem towaru o dłużej niż cztery (4) tygodnie.  
 
10.3. W przypadku odstąpienia Strony zobowiązane są zwrócić wzajemnie wykonane świadczenia, na 

koszt Strony, z powodów której nastąpiło odstąpienie. 
 
10.4. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli wykonanie umowy 

przestało być dla niego celowe, a Dostawca nie przystąpił jeszcze do wykonywania towaru. 
 

Artykuł 11 – Siła wyższa 
 
11.1. Siła wyższa będzie oznaczać wszelkie zdarzenia pozostające poza zasięgiem wpływów stron 

niniejszej umowy i które są nie do uniknięcia i nie do przewidzenia dla każdej ze Stron, ale również 
dla każdej innej strony, która znalazłaby się na ich miejscu, przy dołożeniu wszelkiej możliwej 
staranności. 

 
11.2. Żadna ze Stron nie będzie uważana winną nie wywiązywania się ze swych zobowiązań w 

przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być 
należycie udokumentowany i niezwłocznie przekazany drugiej stronie. W przypadku, gdyby okres 
działania siły wyższej trwał dłużej niż dwa (2) tygodnie Strony ustalą wspólnie dalszy sposób 
postępowania w celu wywiązania się ze swych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

 
Artykuł 12 – Postanowienia końcowe 

 
12.1. Utrata skuteczności przez poszczególne postanowienia niniejszej umowy nie narusza skuteczności 

pozostałych jej postanowień. Postanowienie nieskuteczne zostanie zastąpione skutecznym, 
którego treść będzie zbliżona do sensu i celu ekonomicznego zawartego w postanowieniu 
pierwotnym, tj. tym, które utraciło skuteczność.  

 
12.2. Dostawca nie może powierzyć wykonania umowy ani nie może scedować praw i/lub obowiązków z 

umowy lub jakiejkolwiek jej części bez pisemnej zgody Zamawiającego. Dostawca jest 
zobowiązany wykonywać swe świadczenie osobiście, a jeżeli uzyska zgodę Zamawiającego na 
wykonanie przez osoby trzecie nie zwalania go to z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z 
umowy. Wszelkie prawa i zobowiązania wynikające z umowy przechodzą na i będą obowiązywać 
prawowitych następców stron.  

 
12.3.  Niniejsza umowa pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym podlega wyłącznie prawu polskiemu  

Strony dołożą wszelkich starań, aby wszelkie wynikłe spory rozstrzygać na drodze polubownej. W 
przypadku braku porozumienia strony oddadzą spór na drogę mediacji, a jeżeli mediacja nie 
przyniesie zakończenia sporu sądem wyłącznie właściwym, który będzie rozstrzygał spory będzie 
Sąd Powszechny właściwy miejscowo ze względu na Zamawiającego 

 
12.4.  Niniejsza umowa wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część, tj.: 

a) Załącznik Nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
b) Załącznik Nr 2 – Oferta Dostawcy, 
c) Załącznik Nr 3 – Specyfikacja Techniczna – dokumentacja nr ………, 
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d) Załącznik Nr 4 – Szczegółowe uzgodnienia Stron  
e) Załącznik Nr 5 – Bankowa Gwarancja Zwrotu Zaliczki, 
stanowi całość porozumienia miedzy Stronami. 
 
W przypadku konieczności interpretacji zapisów, obowiązuje następująca hierarchia ważności: 
najpierw umowa, następnie załączniki w kolejności: Nr 4, 3, 1, 2, 5, 6. 

 
12.5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności, i mogą być dokonywane tylko za zgodą obu stron. Prawo do akceptacji zmian i 
uzupełnień w formie Aneksu/ów do niniejszej umowy mają sygnatariusze umowy i/lub inne osoby 
należycie umocowane.  
Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy może być dokonana tylko w przypadku, jeśli Zamawiający przewidział możliwość takiej 
zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
określił warunki takiej zmiany. 
Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 

 
12.5.1. terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy jest ona spowodowana: 

a)  następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego takich jak opóźnienia, 
utrudnienia, zawieszenia prac lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, 

 b) koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego. 
 
12.5.2. osób przewidzianych do koordynacji realizacji umowy 
 
12.5.3. treści Załącznika Nr 3 i 4 gdy jest ona spowodowana koniecznością uwzględnienia postępu 

technicznego, technologią wykonania, dostępnością surowców, półfabrykatów lub komponentów 
albo koniecznością dostosowania do obowiązujących przepisów prawa, jednak pod warunkiem, 
że zmiana nie powoduje pogorszenia cech przedmiotu umowy oraz nie powoduje zmiany ceny za 
realizację przedmiotu umowy. 

 
12.6. Niniejsza umowa została zarejestrowana przez Zamawiającego pod numerem  

CBEN-xx/2009. Dostawca jest zobowiązany do podawania tego numeru w całej korespondencji i 
dokumentacji związanej z umową.  

 
12.7. Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest …………………............................. 

Koordynatorem ze strony Dostawcy jest ………………......................................... 
 
12.8.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 
 
12.9.  Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
 
12.10. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron.   
 

 
 

Zamawiający:      Dostawca: 
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INS/CBEN-55/2009 
Załącznik Nr 6 do SIWZ 

……..…(oznaczenie banku)……… 
…………………………………….… 
………………………………….…… 

………………, dnia [data] 
Do: [nazwa i adres Beneficjenta] 
 
…………………………..………… 
……………………………….……. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 

 
 

GWARANCJA ZWROTU ZALICZKI NR………. 
 
 

Zostaliśmy poinformowani przez naszego klienta [...] (zwanego dalej „Zleceniodawcą”), że zawarliście 
Państwo z nim ……(określenie umowy, np.) Nr 
[………………………………………………………………………………………..…] z dnia (data]) dotyczącą 
(…….) (zwaną dalej „Kontraktem”). Zgodnie z Kontraktem jest wymagane, aby Państwo dokonali 
płatności zaliczki w kwocie (……………) oraz aby Zleceniodawca złożył Państwu bankową gwarancję 
zwrotu zaliczki na tą samą kwotę. 
 
W związku z powyższym my, Bank …..…………………………..……………………….., 
nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków prawnych Kontraktu, zobowiązujemy 
się do zapłacenia Państwu każdej kwoty do maksymalnej wysokości: 
(kwota i waluta) 
(słownie: [……………………………………………………………………………………) 
 
Płatność z tytułu niniejszej gwarancji będzie dokonana w ciągu 7 dni od dnia otrzymania Państwa 
pierwszego pisemnego żądania stwierdzającego, że Zleceniodawca nie wywiązał się ze swoich 
zobowiązań wynikających z powyższego Kontraktu i nie zwrócił w terminie zaliczki. 
Państwa pisemne żądanie powinno być dostarczone do nas listem poleconym, pocztą kurierską lub 
kluczowanym komunikatem SWIFT za pośrednictwem Państwa banku. 
 
Dla celów identyfikacyjnych Państwa żądanie musi zawierać oświadczenie Państwa banku 
potwierdzające, że żądanie to jest podpisane przez osoby należycie umocowane do reprezentowania 
Państwa instytucji. 
 
Nasza gwarancja jest ważna od dnia wpływu na rachunek Zleceniodawcy nr……………..…… 
prowadzony w naszym banku zaliczki w wysokości …………….. / lub z dniem wystawienia1. 
Gwarancja pozostanie ważna do dnia ……….(data)……..i wygasa w całości i automatycznie w 
przypadku: 
1) gdyby Państwa żądanie wypłaty zgodne z warunkami niniejszej gwarancji nie było w naszym 

posiadaniu do tej daty, 
2)  pisemnego zwolnienia naszego banku przez Państwa z zobowiązań wynikających z gwarancji, przed 

upływem terminu jej ważności, 
3)  gdyby oryginał niniejszego dokumentu został nam zwrócony w terminie ważności gwarancji. 
Gwarancja ta wygasa automatycznie z upływem terminu jej ważności niezależnie od tego czy niniejszy 
dokument zostanie nam zwrócony czy nie. 
Po dacie wygaśnięcia niniejsza gwarancja powinna być nam zwrócona. 
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Każda płatność z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza proporcjonalnie nasze zobowiązanie. 
Przeniesienie praw z gwarancji może być dokonane łącznie z wierzytelnością zabezpieczoną tą 
gwarancją, pod warunkiem uzyskania naszej wcześniejszej pisemnej zgody. 
 
Do niniejszej gwarancji stosuje się Jednolite Reguły MIH dla Gwarancji Płatnych na żądanie (ICC Uniform 
Rules for Demand Guarantees), Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu, Publikacja nr 458 
(ICC Publication No. 458). 
 
Gwarancja podlega prawu polskiemu, miejscem jurysdykcji będzie…………… (sąd wł. dla siedziby 
Beneficjenta)……………………………………………………………………….…………………  
 
 
 
 
 
 
 
               ……………………………………. 

(pieczęć i podpisy za Bank) 
 

 
 
 
 
 


