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S P E C Y F I K A C J A 
I S T O T N Y C H    W A R U N K Ó W    Z A M Ó W I E N I A 

 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zbiór zbóż ozimych i jarych oraz 
rzepaku ozimego  kombajnem w IUNG PIB Puławy Rolniczym Zakładzie 
Doświadczalnym w Żelisławkach  o wartości szacunkowej poniżej  209 000 
EURO 
 
 
ogłoszono: 
 

- w Portalu Internetowym UZP  Nr   573288-N-2018    z dnia 14-06-2018r. 
- na stronie internetowej www.iung.pulawy.pl 
- w siedzibie zamawiającego 

 
 

 
 
 
 

      Termin składania ofert     21-06-2018r.        godz.9ºº 
      Termin otwarcia ofert       21-06-2018r.        godz.910  
 
 
 
 
  
 
 
Żelisławki , dnia    14-06-2018r.                                                            Dyrektor  
                                                                                                           Sławomir Żur              
 
 



           
 
I.  INFORMACJE WPROWADZAJĄCE   
1. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w  

Puławach Rolniczy Zakład  Doświadczalny Żelisławki ,Żelisławki 2 83-032 Pszczółki, 
zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 209 000 EURO.  

2. Przedmiotem postępowania jest ZBIÓR ZBÓŻ OZIMYCH, JARYCH, RZEPAKU 
OZIMEGO  KOMBAJNEM  

3. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie:  
- Ustawy z dnia 29 stycznia  2004r  - Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164), z późniejszymi zmianami, zwana dalej P z p lub ustawą.  
- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia ( Dz. U. z 2016 r poz.1126)  

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości 
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2254).  

4. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:  
a. „Zamawiający” – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut 

Badawczy w Puławach Rolniczy Zakład Doświadczalny Żelisławki , Żelisławki 2 , 
83-032 Pszczółki 

b. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie 
niniejszej  
Specyfikacji,  

c. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  
d. „Ustawa P z p” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. 

z 2015 r. Dz. U.poz.2164 z późniejszymi zmianami) ), oraz w sprawach 
nieuregulowanych ww. ustawą,  przepisy ustawy Kodeks cywilny.      

e. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot 
został w sposób szczegółowy opisany w punkcie II SIWZ.  

f. ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na 
wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania 
Zamówienia.  

  
5. Dane Zamawiającego:  

  

Znak Postępowania:  ZP/06/01/2018 

Konto bankowe:  BZ WBK O/Gdańsk   

Nr konta bankowego:  Bank: 59 10901098 0000 0000 0901 6603  

NIP:  716-000-42-81  

Regon:    000079295-00094  

KRS:  0000149666  

Dokładny adres do 

korespondencji:  

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy 

Instytut Badawczy Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelisławkach 

Żelisławki 2, 83-032 Pszczółki  



E-mail:  rzd@list.pl   

Tel.   (58) 682 95 82  

Fax.   (58) 682 91 35  
  
  
  
  
 
               
  
II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiotem zamówienia jest zbiór zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego kombajnem 

wg załączonego zestawienia (zał. Nr. 4). Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  
77.00.00.00-0, 77.10.00.00-1.  

             
III. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

31 sierpnia 2018 r. w kolejności dojrzałości roślin do zbioru.   
  

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące:  
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia,  
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym (przynajmniej dwa kombajny  

przystosowane do zbioru zbóż i  rzepaku w tym jeden  wyposażony  w wagę, 
wilgotnościomierz , system czyszczenia 3D do pracy na stokach do 20% i 
przystosowany do  mapowania plonu w systemie Ag Leader lub kompatybilnym o 
szerokości roboczej powyżej 7,5 m) oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia,  

1.4 możliwość dokonywania zbioru dwoma kombajnami jednocześnie na żądanie 
zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem  ,  

1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
2. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia –  nie 

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
wyszczególnionych w pkt. IX  niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełni.  
  

V.  INFORMACJE O PRZETARGU  
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W 

takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:  
2.1 wykonawcy przedłożą wraz z ofertą umowę określającą strony umowy, cel działania, 

okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do 
wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej 
odpowiedzialności wykonawców).  



2.2 w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z 
przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, 
że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień 
publicznych,    

2.3 oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
wykonawców występujących wspólnie,  

2.4 wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do 
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści 
umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. Uwaga: treść 
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.  

2.5 wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z 
pełnomocnikiem,  

2.6 wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na 
„Wykonawcę”, w miejscu, „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane 
dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.  

3. Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert, z 
zastrzeżeniem art. 93 ust.4 Ustawy.   

4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 
inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty.   

5. Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami. 
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę.  

6. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: 
Dyrektor Zakładu Sławomir Żur  tel.(58) 682 95 82, 605 071 760,  

7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
przekazują pisemnie.  

8. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 
wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem 
przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres:  
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy – 
Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelisławkach , Żelisławki 2 , 83-032 Pszczółki.  

9. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa 
terminu składania ofert.   

10. Treść wyjaśnień zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono 
SIWZ.  

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 
Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ.  

12. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcą, 
którym doręczono SIWZ.  

13. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
wprowadzenia tych zmian w ofertach.  

14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 
Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.  



15. O każdej ewentualnej zmianie, Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z 
uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność 
modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.  

  
VI. TERMIN, DO KTÓREGO OFERENT BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ  
1. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.  
  
VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY  
1. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w kopercie  w siedzibie Zamawiającego w 
Żelisławkach, Żelisławki 2, 83-032 Pszczółki do dnia 21 czerwca 2018 r. do godz. 9:00  

2. Kopertę oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować: „Oferta w postępowaniu na 
zbiór zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego kombajnem” Nie otwierać przed dniem 21 
czerwca 2018 r. godz.9:10  
Koperta  oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.  
Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.  

      Opakowanie do celów transportowych nie jest traktowane jako element oferty.  
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne  powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.  

4. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak 
składana oferta  odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”  

5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.  
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 

postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak 
wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.  

7. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 
ofertami: koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.  

8. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

  
VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.  
1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 czerwca  2018 o godz.9:10  w siedzibie Zamawiającego w 
Żelisławkach, Żelisławki 2 , 83-032 Pszczółki  

2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku 
nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację z 
otwarcia ofert, na pisemny wniosek Wykonawcy.  

  
IX.  ZAWARTOŚĆ OFERTY  
Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:  
1. wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),  
2. umowę regulującą współpracę przedmiotów występujących wspólnie,  
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu do składania ofert)  



4. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w 
art.22 ust.1 – wg załącznika Nr 3  

5. w przypadku oferty składanej przez spółki z o.o. dokumenty, o których mowa w art.230 
Kodeksu Spółek Handlowych tj. uchwała wspólników lub wyciąg z umowy spółki,  

6. parafowany przez Wykonawcę projekt umowy – wg załącznika Nr 2.  
7. informacja (oświadczenie), że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej lub o 

przynależności  załącznik Nr 5  
  

Uwaga: dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej   
             „ za zgodność z oryginałem” przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy  
  
X. TREŚĆ OFERTY STANOWIĄCĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA  
1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust.3 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają 
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępnione.  

2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 roku Nr 153, poz. 1503, z 
późn.zm) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 
ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym 
uczestnikom postępowania.  

3. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W 
przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika 
postępowania.  

4. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były  
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie o oznakowaniem   
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty.  

Uwaga:  
• Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1  
• Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w szczególności nie może 
zastrzec informacji dotyczących ceny, termin wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofercie (art.96 ust.4 Ustawy)  
  
XI. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  
Oferty nie odrzucone będą poddane ocenie według poniższego kryterium, przypisując mu 
wagi procentowe :   

Nazwa kryterium  Waga  

1. cena oferty brutto  100 %  
Opis kryterium cena  
Pod kryterium cena - rozumie się cenę za zbiór 1 ha zbóż, rzepaku, bobiku, wraz z podatkiem 
VAT – podana cyfrowo i słownie.   
Cena oferty będzie oceniona według następującego wzoru matematycznego:   

  



           cena oferty najkorzystniejszej  
      -------------------------------------------------- x 100 x 100 % = liczba 
punktów               cena oferty rozpatrywanej  
  

 gdzie:    100 – wskaźnik stały  
100 % - waga - kryterium oceny  

Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans cen (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe 
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia 
zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.  
  

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  
1. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty jakie będzie ponosił wykonawca łącznie z 

wynagrodzeniem za wszelkie obowiązki wykonawcy związane z wykonaniem 
zamówienia dla Zamawiającego zgodnie z warunkami umowy (zał. nr.2 do SIWZ). Cena 
powinna również uwzględniać ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

2. Cena jest ceną ryczałtową i obowiązuje bez zmian.  
3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto w złotych, na którą składa się 

cena netto plus podatek VAT 8%  
4. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, do ceny netto oferty doliczy kwotę podatku VAT w wysokości 8%.  
  

XII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY  
W tym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy .  
  
XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 

zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:  
1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę),albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym  kryterium oceny ofert i łączną punktację;  

1.2 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne;  

1.3 wykonawcach, którzy zostali  wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo 
zapytania o cenę;  

1.4 terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w 
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację, o 
których mowa w ust. 1pkt.1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym 
w swojej siedzibie.   



2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.   

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później 
jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, chyba że zaistnieją przesłanki 
określone w art. 94 ust.2 pkt 1 lit. a, art. 94 ust.2 pkt 3 lit .a. ustawy.   

4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana za najkorzystniejszą, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą 
najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy 
konsorcjum.  

5. Umowa o której mowa wyżej, winna zawierać w szczególności oznaczenie stron, cel 
działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres prac przewidziany 
przez każdą ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń.  

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.  

7. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.  

  
XIV. WZÓR UMOWY   
Z Wykonawcą, którego  oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 
najkorzystniejszą,  podpisana zostanie umowa  na zasadach określonych w załączonym do 
SIWZ  wzorze umowy  
(Załącznik Nr 2).  
  

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ   
 1.Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy p z p, 
jeżeli mają lub 1. mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub 
mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy prawo 
zamówień publicznych . 
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej  z przepisami ustawy czynności  
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności 
, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
- opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postepowaniu ; 
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia ; 
-odrzucenia oferty odwołującego. 
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego , 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania.  
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej , opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu.                 
6.Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 



upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art.27 ust.2 
(elektronicznie, faks). 
7.Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 
8.W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność 
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców. 
9.Na czynność o której mowa wyżej nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 
ust.2. 
10.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art.27.ust.2,albo 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
11.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ, 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 
12.Odwołanie wobec czynności innych niż powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
13.Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie nie później niż 15 dni od 
dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia z uzasadnieniem. 
14.Jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych – ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia odwołanie wnosi się w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy. 
15.Przystąpienie do postepowania odwoławczego określa art. 185 ustawy prawo zamówień 
publicznych. 
 
XVI.  OFERTA CZĘŚCIOWA –OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowym .  
 
XVII.  UMOWA RAMOWA 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
XVIII.  INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 
UZUPEŁNIAJĄCYCH  
Zamawiający , informuje iż nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających 
w tym postępowaniu. 
 
XIX.  OPIS I WARUNKI OFERTY WARIANTOWEJ 
Zamawiający nie przewiduje i nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 
 
XX.   INFORMACJA O PODWYKONAWCACH  
 
W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom , wykonawca 
zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia , której realizację powierzy 
podwykonawcy . W przypadku braku takiego oświadczenia zamawiający uzna, iż wykonawca 
będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.  
 



XXI.  STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO , POCZTA 
ELEKTRONICZNA 
Strona internetowa jest stroną własną zamawiającego i ma następujący adres : 
www.iung.pulawy.pl 
 
XXII.  ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ  
 
1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w 
walutach obcych, 
2. Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
3. Zamawiający nie udziela zaliczek w przedmiotowym postepowaniu.  
 
XXIII.  AUKCJA ELEKTRONICZA 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postepowaniu o 
zamówienie publiczne.  
 
XXIV.  ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postepowaniu o  
zamówienie publiczne. 
 
XXV.  KLAUZULA INFORMACYJNA RODO ZWIĄZANA Z POSTĘPOWANIEM O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO   
 

 

 
1.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach RZD Żelisławki  83-032 Pszczółki. 58/6829582, fax 58/6829135; 
1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
Państwowym Instytucie badawczym w Puławach jest Pani Julita Grzegórska, kontakt: adres e-mail: 
jgrzegorska@iung.pulawy.pl, tel. 81/4786738; 
1.3   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
1.4  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   
1.5  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
1.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   
1.7  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
1.8  posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 



że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
1.9 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
 
 
XXVI.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  
Załącznik Nr 1 – formularz Oferty 
Załącznik Nr 2 – wzór umowy 
Załącznik Nr 3 – oświadczenia do art.22 ust. 2 Ustawy 
Załącznik Nr 4 – powierzchnia zbóż ozimych i jarych oraz rzepaku ozimego do zbioru w 
gospodarstwie Żelisławki 
Załącznik Nr 5 – oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej          
      bądź o przynależności do grupy kapitałowej. 
 


