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Znak sprawy: 2/2019                                                                                          Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

na dostawę środków ochrony roślin 
dla potrzeb IUNG-PIB Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Kępa” w Puławach 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
 

Dane dotyczące Wykonawcy  

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

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

Regon  ..................................................                 NIP .......................................................     

Nr telefonu ...........................................         Nr faksu ................................................ 

e-mail …………………………………. 

Zobowiązania Wykonawcy     
        Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawy środków ochrony roślin i nawozu dla IUNG PIB Rolniczego Zakładu 
Doświadczalnego „Kępa” w Puławach zobowiązujemy się wykonać niżej wymienioną dostawę będącą 

przedmiotem zamówienia, za kwotę:  
 

Nr pakietu - nazwa środka ochrony roślin 
nawozu  

Wymagana 
ilość  

litry/kg 

Cena 
jednostkowa 

netto za  
1 litr/kg 

Wartość 
netto 

VAT 
% 

Wartość 
VAT 

Wartość 
brutto 

1 Adexar Plus  75      

2 Adob Bor 120      

3 Alliette 80 WG 45      

4 Amistar Gold 250 SC 200      

5 Basfoliar 36 Extra 3000      

6 Betanal Max Pro 209 OD 105      

7 Calypso 480 SC 5      

8 Capallo 337,5 SE 75      

9 Captan 80 WG 100      

10 Caryx 240 SL 90      

11 Chwastox Extra 300SL 20      

12 Command 480 EC 0,25      

13 Corum 502,4 SL + Dash 3      

14 CROPVIT B Mo 55      

15 CROPVIT Mn 30      

16 CROPVIT Premium 10      

17 CROPVIT Zn 30      

18 Decis Mega 50 EW 3      

19 Delan 700 WG 40      

20 Delaro 325 SC 50      

21 Difo 250 EC 4      

22 Effigo 5      

23 Elatus Era 225 EC 150      

24 Evure 240 EW 10      
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25 Fury 100 EW 55      

26 Kanamite 150 SC 30      

27 Kohinor 200 SL 8      

28 Krzemian  16      

29 Lampart 05 EC 100      

30 Maister Power 42,5 OD 10      

31 Menara 410 EC 90      

32 Metron 700 SC 35      

33 Miedzian Extra 350SC 60      

34 Moddus 250 EC 100      

35 Moddus Flexi 20      

36 Moddus Start 250 DC 20      

37 Mospilan 20SP 27      

38 Mustang Forte 195 SE 200      

39 Nano Active 20      

40 Nano Active Forte 40      

41 Naturamin WSP 11      

42 Nissorum 050 EC 2      

43 Nomad 75WG 2      

44 Nuprid 200SC 0,5      

45 Nurelle D 550 EC 100      

46 Ortus 05 SC 12      

47 Osiris 65 EC 100      

48 Penncozeb 80 WP 30      

49 Physio Max 975 1500       

50 Prosaro 250 EC 50      

51 Pyton Consento 450SC 5      

52 Reldan 220 EC 5      

53 Safari 50 WG 1      

54 Sencor Liquid 600 SC 3      

55 Siarkol 800 SC 150      

56 Spintor 240 SC 0,5      

57 Stalion 363 CS 3      

58 Syllit 65 WP 20      

59 Targa Super 05 EC 20      

60 Tebu 250 EW 100      

61 Teppeki 50WG 4      

62 Tercel 16 WG 25      

63 Tilmor 240EC 15      

64 Tilt Turbo 575 EC 160      

65 Toprex 375 SC 25      

66 Unix 75WG 90      

67 Variano 190 EC 75      

68 Zato 50 WG 3      

69 Zetrola 100 EC 10      
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zgodnie z  Formularzem asortymentowo - cenowym - załącznik Nr 2 do SIWZ  stanowiącym integralną część 
niniejszej Oferty.   
  
1. Wykonawca oświadcza, że termin przydatności do użycia środków ochrony roślin w dniu dostawy będzie nie 

krótszy niż 12 miesięcy. 
2. Dostawę, stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do : ……………………………………….    
3. Akceptujemy formę i termin  płatności  przelewem w terminie 21 dni po dostawie (zgodnie z zapisami umowy) 

i otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury VAT. 
4. Oświadczenia: 

4.1 Oświadczamy, że ceny podane w Ofercie są ostateczne, obejmujące wszystkie koszty  związane z 
dostawą (w tym: ubezpieczenie, dostawa i rozładunek) i nie ulegną zmianie do końca realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

4.2 Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej Oferty zobowiązujemy się do wykonania zamówienia za 
wynagrodzenie podane w formularzu  asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 2). 

4.3 Oświadczamy, że oferowany przez nas towar spełnia warunki określone w SIWZ. 
4.4 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  i nie wnosimy do 

niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 
4.5 Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą Ofertą przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert. 
4.6 Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej Oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym zgodnie ze 

wzorem umowy (Załącznik Nr 3 do SIWZ)  w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
4.7 Oświadczamy, że oferowany przez nas towar jest zgodny z aktualnym stanem prawnym i wymaganiami 

Zamawiającego 
4.8 Oświadczamy, że wybór oferty będzie/ nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku VAT. 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie, stosownie do treści art.91 ust. 
3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca obowiązany jest dodatkowo wskazać nazwę 
(rodzaj)towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, a także 
wskazać wówczas ich wartość bez kwoty podatku. 

5. Informacja o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom *      
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

6. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, znajdują się na stronach od ……… do……..….*. 

7. Oferta została złożona na ......... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od Nr  ....... do Nr ........ . 
 
Integralną część  Oferty stanowią następujące dokumenty: 
1) załącznik nr 2- formularz asortymentowo- cenowy 
2) załącznik nr 3- parafowany wzór umowy  
3) załącznik nr 4- oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp 
4) załącznik nr 5- oświadczenie z art. 24 ust.1 ustawy Pzp 
5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
 

………………............................... 
                 miejscowość, data                              

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

Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy 
Uwaga:  *Niepotrzebne skreśli
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Termin dostawy 7 dni od podpisania umowy 
Zamawiający nie dopuszcza łączenia pakietów 
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Znak sprawy: 2/2019                                                                      

Nr 

pakietu nazwa środka, nawozu

wymagana

ilość 

litry/kg

cena jedn. 

netto w PLN 

za 1 l/kg

wartość netto           

w PLN VAT %

wartość  VAT              

w PLN

wartość  

brutto            

w PLN

1 Adexar Plus 75

2 Adob Bor 120

3 Alliette 80 WG 45

4 Amistar Gold 250 SC 200

5 Basfoliar 36 Extra 3000

6 Betanal Max Pro 209 OD 105

7 Calypso 480 SC 5

8 Capallo 337,5 SE 75

9 Captan 80 WG 100

10 Caryx 240 SL 90

11 Chwastox Extra 300SL 20

12 Command 480 EC 0,25

13 Corum 502,4 SL + Dash 3

14 CROPVIT B Mo 55

15 CROPVIT Mn 30

16 CROPVIT Premium 10

17 CROPVIT Zn 30

18 Decis Mega 50 EW 3

19 Delan 700 WG 40

20 Delaro 325 SC 50

21 Difo 250 EC 4

22 Effigo 5

23 Elatus Era 225 EC 150

24 Evure 240 EW 10

25 Fury 100 EW 55

26 Kanamite 150 SC 30

27 Kohinor 200 SL 8

28 Krzemian 16

29 Lampart 05 EC 100

30 Maister Power 42,5 OD 10

31 Menara 410 EC 90

32 Metron 700 SC 35

33 Miedzian Extra 350SC 60

34 Moddus 250 EC 100

35 Moddus Flexi 20

36 Moddus Start 250 DC 20

Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
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Znak sprawy: 2/2019                                                                      

Nr 

pakietu nazwa środka, nawozu

wymagana

ilość 

litry/kg

cena jedn. 

netto w PLN 

za 1 l/kg

wartość netto           

w PLN VAT %

wartość  VAT              

w PLN

wartość  

brutto            

w PLN

37 Moddus Start 250 DC 20

38 Mospilan 20SP 27

39 Mustang Forte 195 SE 200

40 Nano Active 20

41 Nano Active Forte 40

42 Naturamin WSP 11

43 Nissorum 050 EC 2

44 Nomad 75WG 2

45 Nuprid 200SC 0,5

46 Nurelle D 550 EC 100

47 Ortus 05 SC 12

48 Osiris 65 EC 100

49 Penncozeb 80 WP 30

50 Physio Max 975 1500

51 Prosaro 250 EC 50

52 Pyton Consento 450SC 5

53 Reldan 220 EC 5

54 Safari 50 WG 1

55 Sencor Liquid 600 SC 3

56 Siarkol 800 SC 150

56 Spin Tor 240 SC 0,5

57 Stalion 363 CS 3

58 Syllit 65 WP 20

59 Targa Super 05 EC 20

60 Tebu 250 EW 100

61 Teppeki 50WG 4

62 Tercel 16 WG 25

63 Tilmor 240EC 15

64 Tilt Turbo 575 EC 160

65 Toprex 375 SC 25

66 Unix 75WG 90

67 Variano 190 EC 75

68 Zato 50 WG 3

69 Zetrola 100 EC 10

Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

 



 

 

Strona 7 z 13 

 

Znak sprawy: 2/2019                                                                                           Załącznik Nr 3 do SIWZ 

                      

UMOWA - WZÓR Nr……/……./2019 
zawarta w dniu ……… 2019 roku w Puławach    

pomiędzy: 
Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytutem Badawczym Puławach 
Rolniczym Zakładem Doświadczalnym „Kępa” ul. Kazimierska 4b, 24-100 Puławy, NIP 716-000-42-81, 
Regon:  000079295-00023, zarejestrowanym pod  Nr KRS: 0000149666 w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej w treści 
niniejszej umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
 

1. Dyrektor   – Sławomir Jurak 
2. Główna Księgowa   – Anna Kryska 

 
a firmą  
……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Regon: ………………………,  NIP …………..…………, zarejestrowaną pod  Nr KRS: ………………….. 
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
………, …………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
zwaną dalej w tekście umowy „WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez: 
 

1. ……………………………………… - ……………………………………………. 
2. ……………………………………… - ……………………………………………. 

Niniejszą umowę strony zawierają na podstawie przeprowadzonego, w trybie przetargu 
nieograniczonego ogłoszonego pod numerem UZP ......................... - przy zastosowaniu przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r, poz. 
1986 z późn.zm.) i rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NAWOZU  dla IUNG – PIB Rolniczego Zakładu Doświadczalnego 
„Kępa” w Puławach 

§ 1 Przedmiot umowy 
1. Na podstawie  umowy wykonawca zobowiązuje się dostarczać i przenieść na zamawiającego 

własność  towarów  będących  przedmiotem umowy, tj. środki ochrony roślin i nawóz w 
asortymencie i ilości określonych w załączniku nr 1 do umowy (formularz asortymentowo-cenowy),  a 
zamawiający zobowiązuje się towar odbierać i zapłacić  wykonawcy cenę określoną w § 3 ust.1. za 
jego dostarczenie. 

2. Środki ochrony roślin powinny pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać minimum 12 miesięczny 
okres  przydatności do użycia, liczony od dnia dostawy.  

3. Zamawiający dopuszcza zmiany asortymentu na asortyment o takich samych lub lepszych 
parametrach w przypadku zmian rynkowych, których przewidzieć nie można było w chwili składania 
ofert, pod warunkiem, że cena jednostkowa nie ulegnie zmianie. Zmiana asortymentu może nastąpić 
za zgodą Zamawiającego. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilościowej asortymentu stanowiącego przedmiot  
zamówienia pod warunkiem, że nie powoduje to zwiększenia ceny zamówienia brutto. 

5. Zamawiający dopuszcza obniżenie ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia w przypadku 
obniżenia cen przez producenta. 

6. Dostarczany przedmiot zamówienia musi posiadać przewidziane prawem dopuszczenia, zezwolenia 
lub atesty oraz zawierać: 
a. właściwe oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 
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b. opakowanie gwarantujące właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniami w czasie transportu i 
odpowiednio do wymagań przewoźnika. W przypadku zaniedbania wszelkimi kosztami z tego 
wynikającymi zostanie  obciążony Wykonawca.  

7. Wykonawca oświadcza, że przedstawione w Ofercie towary są wolne od wad fizycznych i 
prawnych oraz roszczeń osób trzecich. 

8. W przypadku wątpliwości co do jakości oferowanych towarów, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do przeprowadzenia badania próbek dostarczonego towaru przez uprawnione laboratorium – w 
celu potwierdzenia jego jakości (składu chemicznego) – zgodnej ze SIWZ oraz ofertą Wykonawcy . 

9. W przypadku, gdy badana próbka nie będzie odpowiadała parametrom zgodnym z wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy, kosztami  przeprowadzonego 
badania Zamawiający obciąży Wykonawcę, a dostarczona partia towaru podlegać będzie zwrotowi 
na jego koszt i ryzyko do Wykonawcy.  

§ 2 Terminy realizacji, miejsce dostaw 
Wykonawca  dostarczy  towary określone w  § 1 ust. 1 niniejszej Umowy do IUNG-PIB w Puławach 
Rolniczy Zakład Doświadczalny ”Kępa”, ul. Kazimierska 4b, 24-100 Puławy,  
w terminie  7 dni od podpisania umowy.  

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Wartość umowy opiewa na kwotę netto: .............................. zł  

(słownie: ..........................................................................................................................................).   
podatek VAT ..................... % stanowi  kwotę     ................................. zł  

     (słownie: ........................................................................................................................................). 
Wartość brutto..........................zł (słownie: ..................................................................................... ). 

2. Powyższa kwota obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do miejsca 
dostawy określonego w §2 ust.2, (transport, załadunek, rozładunek i ubezpieczenie) do chwili 
odbioru, potwierdzonego protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony. 

3. Należność za faktycznie dostarczony towar wyliczana będzie według cen jednostkowych netto 
określonych w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy. 

4. Ceny jednostkowe towarów objętych niniejszą umową określone w załączniku nr 1 – formularza 
asortymentowo - cenowego będą niezmiennie obowiązywały przez cały okres obowiązywania 
umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku zmiany podatku VAT. W takim przypadku cena 
jednostkowa netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto. 

6. Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku promocyjnego obniżenia cen jednostkowych 
przez producenta lub Wykonawcę 

§ 4 Warunki płatności  
1. Faktura, za zrealizowane zamówienie, wystawiona zostanie na Instytut Uprawy Nawożenia i 

Gleboznawstwa  Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Rolniczy Zakład Doświadczalny 
„Kępa” w Puławach ul. Kazimierska 4B, 24-100 Puławy, i przesłana na ten adres. Zapłata ceny 
za dostarczanie towaru nastąpi  przelewem na rachunek bankowy  Wykonawcy, podany na 
prawidłowo wystawionej fakturze. 

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem, w ciągu  21 dni od daty 
otrzymania faktury, przy czym faktura nie może być wystawiona wcześniej niż po podpisaniu 
protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 6  niniejszej Umowy. Ustala się, że datą dokonania 
płatności jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość i 
terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych  podlegających 
doliczeniu do ceny. 

4. W przypadku przekroczenia terminu płatności, o którym mowa w pkt. 3, Zamawiający zobowiązany 
będzie do zapłaty odsetek ustawowych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 
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§ 5 Warunki dostawy  
1. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminach i do magazynów 

zakładów określonych § 2 niniejszej umowy. 
2. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca poinformuje Zamawiającego z dwudniowym 

wyprzedzeniem. 
3. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli termin dostawy nie był z nim uprzednio 

uzgodniony. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń 
finansowych ze strony Zamawiającego. 

4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towarów o terminie ważności krótszym niż 12 
miesięcy, bez uprzedniego uzgodnienia, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu towaru na 
koszt Wykonawcy. 

5. Korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia 
towaru przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania towaru Zamawiającemu. 

6. Za dzień wydania towaru uważa się dzień, w którym towar został  odebrany przez  Zamawiającego i 
dostawa zostanie potwierdzona protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron. 

7. Dokumenty dotyczące dostawy towaru, w tym protokół, przygotowuje Wykonawca.  
8. Wykonawca zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego 

uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy – mocne, 
szczelne opakowania. 

9. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku 
braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu 
towarów do miejsca dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w miejscu dostawy. 

10. W przypadku dostawy towaru o nienależytej jakości, np. w przypadku zbrylania się nawozu w 
okresie przechowywania zgodnie z zaleceniami producenta, Wykonawca zobowiązuje się do 
wymiany nawozu, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, od daty zawiadomienia o 
stwierdzonych wadach, na swój koszt.  

11. Stwierdzone braki ilościowe wykonawca jest zobowiązany uzupełnić niezwłocznie, jednak nie później 
niż w terminie nie dłuższym niż 5  dni roboczych.  

12. Jeżeli Wykonawca odmówi zrealizowania części lub całości zamówienia, Zamawiający ma prawo 
zrealizować część lub całość zamówienia w innej firmie, a kosztami obciążyć Wykonawcę. 

§ 6 Kary umowne 
1. Jeśli w toku wykonywania umowy Wykonawca  stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają 

podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie wykonane w terminie 
określonym niniejszą umową, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o 
niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie określi prawdopodobny czas  
opóźnienia i jego przyczynę.  

2. W przypadku opóźnienia wykonawcy w spełnieniu świadczenia, Zamawiający wyznaczy mu 
dodatkowy termin na wykonanie umowy, a w razie jego  bezskutecznego upływu, może żądać 
zapłaty kary umownej, której wysokość określa się na 0,5  % wartości brutto nie dostarczonego 
towaru  za każdy dzień opóźnienia.  

3. Z tytułu opóźnienia w dostarczeniu towaru wolnego od wad, Zamawiający naliczy karę umowną w 
wysokości 1 % wartości brutto wadliwego towaru  za każdy dzień opóźnienia.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy  Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10 % wartości brutto umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy karę umowną w 
wysokości 10 % wartości brutto umowy.  

6. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła warunki Umowy w terminie 14 
dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez 
Zamawiającego potrącenia z naliczonych kar umownych, z należności wynikających z faktury VAT 
wystawionych przez Wykonawcę, dotyczących przedmiotu umowy. 
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7. Zapłata wymienionych w § 6 kar umownych, nie zwalnia Stron z wypełnienia wzajemnych 
zobowiązań wynikających z zapisów Umowy. 

8. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
§ 7 Odstąpienie od umowy 

1. Jedna ze stron umowy, niezależnie od pozostałych praw przysługujących jej w związku  z 
naruszeniem przez drugą stronę postanowień niniejszej umowy, może odstąpić od umowy za 
pisemnym powiadomieniem drugiej  strony, gdy: wobec drugiej strony otwarta zostanie likwidacja lub 
złożony zostanie wniosek o ogłoszenie jej upadłości.   

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu dostawy  towaru  do dnia odstąpienia od umowy. 

3. Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 
a) w przypadku dwukrotnej nieterminowej dostawy przedmiotu umowy, 
b) w przypadku dwukrotnej złej jakości dostawy umowy, 
c) w przypadku dwukrotnego braku realizacji dostaw, 
d) w przypadku wzrostu cen nie uwzględnionych w niniejszej umowie, 
W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy  
towaru  do dnia odstąpienia od umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca realizuje umowę w sposób sprzeczny z umową lub wadliwy, Zamawiający może 
wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć w tym celu odpowiedni 
termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może odstąpić od umowy 
ze skutkiem natychmiastowym, bez możliwości żądania przez Wykonawcę odszkodowania. 

§ 8 Postanowienia końcowe 
1. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim.  
2. Wykonawca nie może bez  zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią praw obowiązków 

wynikających z umowy, w całości lub w części. 
3. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię udzielania 

zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami – Kodeks cywilny. 
4. Strony Umowy oświadczają, że wszystkie ewentualne sporne sprawy będą  starały się rozstrzygać 

we własnym zakresie i dopiero gdy nie będzie to możliwe, sprawy konfliktowe będą   rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla  Zamawiającego. 

5. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne 
dla  Zamawiającego. 

6. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  
7. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla stron 

umowy. 
8. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wybrana  oferta z 

dnia ................ 2019 r. 
 

 
   WYKONAWCA                                                                        ZAMAWIAJĄCY 
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Znak sprawy:  2/2019                                                                                      Załącznik Nr 4 do SIWZ                                                                                                   

 

        
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy 
 
 

 
 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „DOSTAWĘ ŚRODKÓW 
OCHRONY ROŚLIN I NAWOZU” dla Zamawiającego - Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  
Państwowego Instytutu Badawczego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Kępa” w Puławach 
oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), a w tym: 
 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
 
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 

 
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 
 
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 
 

 

 

 
........................................................ 
          miejscowość, data 
 
 
 
 

............................................................................................. 
                                       Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy 
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Znak sprawy: 2/2019                                                                                          Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako : ustawa Pzp), 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA 

 
 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „DOSTAWĘ ŚRODKÓW 

OCHRONY ROŚLIN i NAWOZU” prowadzonego przez IUNG PIB Rolniczy Zakład Doświadczalny 

Kępa, ul. Kazimierska 4 b, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, oświadczam co następuje: 

1. OŚWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy 

Pzp. 

........................................................    .................................................. 
                        (miejscowość), data      (podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art........ ustawy Pzp. (podać mająca zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.24 ust. 1 pkt  

13-14 ustawy Pzp - jeżeli dotyczy). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art.24 ust. 8 ustawy Pzp 
podjąłem następujące środki naprawcze: 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................    .................................................. 
                        (miejscowość), data      (podpis) 

2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KRÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 
Oświadczam, ze w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się 
w niniejszym postępowaniu, tj.:.................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................  
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG- jeżeli dotyczy) nie zachodzą 
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
........................................................    .................................................. 
                        (miejscowość), data      (podpis) 
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa a art.25a ust.5 pkt 2 ustawy Pzp] 

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBEDĄCEGO PODMIOTEM, NA 
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów będącego/ych podwykonawcą/ami: 
 
................................................................................................................................................................. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
........................................................    .................................................. 
                        (miejscowość), data      (podpis) 

4. 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 przedstawieniu informacji. 
........................................................    .................................................. 
                        (miejscowość), data      (podpis) 
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Znak sprawy: 2 /2019                                                                                          Załącznik Nr 6 do SIWZ 

        
 
 

OŚWIADCZENIE  
O PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
 
                         Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „DOSTAWĘ 

ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN i NAWOZU” dla Zamawiającego – Instytutu Uprawy Nawożenia i 

Gleboznawstwa  Państwowego Instytutu Badawczego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Kępa” w 

Puławach oświadczam. że: 

1.  nie należymy * / należymy * do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r poz. 229 z późn zm.), razem z innym 

wykonawcą/wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu  * * 

 

* - niepotrzebne skreślić 

* * - w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca moze złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 

 

 

 
…..................................................... 
                        miejscowość, data 
 
 
 
 

……….................................................................................. 
                                       Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy 

 
 
 

 
 
UWAGA 
W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, zamiast niniejszej informacji zobowiązany 
jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 
 
 

 


