SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 ze zm.), o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 221 000 EURO.

Sygn. postępowania: NZP-240-35/2019

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wykonanie oznaczeń zawartości pestycydów w 150 (+/- 2%) próbkach wody podziemnej
pobranych w ramach monitoringu diagnostycznego jednolitych części wód podziemnych w
2019 roku.

ZATWIERDZAM:

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
Izabela Hęclik
Data: 30.05.2019 r.
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Użyte w niniejszym dokumencie skróty i sformułowania oznaczają:
1. „ustawa Pzp” – ustawę z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 ze zm.);
2. „SIWZ” – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;
3. „Zamawiający” lub „PIG-PIB” – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut
Badawczy;
4. „Wykonawca” – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 11) ustawy Pzp.
1.

ZAMAWIAJĄCY
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
00-975 Warszawa
ul. Rakowiecka 4
NIP: 525-000-80-40
REGON: 000332133
wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000122099.

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 221 000 euro, zgodnie z przepisami
ustawy Pzp.
3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznaczeń zawartości pestycydów w 150 (+/- 2%)
próbkach wody podziemnej pobranych w ramach monitoringu diagnostycznego jednolitych
części wód podziemnych w 2019 roku.
3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:
− załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”;
− załączniku nr 2 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy”.
3.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze.
4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie: od dnia zawarcia umowy do 25 września 2019 roku
(wykonanie badań) oraz przekazanie zestawienia wyników oznaczeń do dnia 9 października 2019 r.
5.

OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE

5.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
5.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6.

AUKCJA ELEKTRONICZNA

INFORMACJE OGÓLNE
6.1. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty
jednoetapowej aukcji elektronicznej, zgodnie z art. 91a-e ustawy Pzp.
2

z

zastosowaniem

6.2. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co
najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.
6.3. Jeżeli nie zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu, aukcja
elektroniczna nie zostanie przeprowadzona, a oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana
spośród ofert złożonych w postępowaniu.
6.4. Jeżeli w toku aukcji nie zostanie złożone żadne postąpienie, Zamawiający dokona wyboru
najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych w postępowaniu.
6.5. Aukcja
elektroniczna
zostanie
prowadzona
na
stronie
internetowej
https://aukcje.uzp.gov.pl/index.php.
6.6. Postąpienia pod rygorem nieważności, składa się opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6.7. W formularzu Oferta (pkt 2) należy wskazać osobę uprawnioną do składania postąpień w
imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej (osoba podpisuje dokument składany w
toku aukcji za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego). W przypadku, gdy osobą
upoważnioną do składania postąpień będzie osoba upoważniona do dokonywania tych
czynności na podstawie pełnomocnictwa, konieczne będzie złożenie wraz z ofertą
pełnomocnictwa dla tej osoby, z treści którego będzie wynikało prawo do reprezentacji
Wykonawcy w toku aukcji elektronicznej.
W przypadku zmiany osoby uprawnionej do składania postąpień w toku aukcji elektronicznej,
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na minimum 1 dzień przed
otwarciem aukcji o zmianie osoby wskazanej w pkt 2 formularza Oferta oraz złożyć
pełnomocnictwo dla dokonywania czynności w toku akcji elektronicznej, jeżeli jest
wymagane a zakres czynności nie wynika z zasad reprezentacji Wykonawcy.
6.8. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z nieumiejętnej obsługi przez
Wykonawców platformy aukcji elektronicznej, posługiwania się podpisem elektronicznym w
czasie zatwierdzenia postąpień bądź innych usterek technicznych, których wystąpienie jest
niezależne od Zamawiającego. Wykonawca powinien zapoznać się z Regulaminem i innymi
informacjami dotyczącymi aukcji elektronicznej zamieszczonymi na stronie internetowej:
aukcje.uzp.gov.pl.
6.9. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania platformy aukcji elektronicznej można uzyskać
w UZP w dni powszednie w godz. 9:00 -13:00, pod numerem telefonu 22 952 60 80.

ELEMENTY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM AUKCJI
6.10.
Elementami licytowanymi w trakcie aukcji elektronicznej będą: cena za wykonanie
oznaczenia (badania) 1 próbki.
6.11.
Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej, dla każdego Wykonawcy, jest cena brutto za
wykonanie oznaczenia (badania) 1 próbki, określonej w formularzu cenowym (załącznik nr 1
do formularza Oferta, kolumna nr 5).
W toku aukcji elektronicznej Wykonawca składa kolejne korzystniejsze postąpienia
podlegające automatycznej ocenie i kwalifikacji.
Minimalna wartość postąpienia w aukcji elektronicznej wynosi: 10,00 zł
6.12.
Nie przewiduje się ograniczeń co do przedstawionych wartości, wynikających z opisu
przedmiotu zamówienia.
6.13.
Przez czas trwania aukcji elektronicznej, do jej zamknięcia, Wykonawcom biorącym
udział w aukcji zostaną udostępnione informacje dot. pozycji złożonej przez nich oferty i
otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty.
INFORMACJE DOT. PRZEBIEGU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
6.14.
Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną za pomocą platformy aukcje.uzp.gov.pl
(na adresy e-mail Wykonawców wskazane w formularzu Oferta) do udziału w aukcji
elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
6.15.
Termin rozpoczęcia oraz zamknięcia aukcji elektronicznej zostanie przekazanym
Wykonawcom przez Zamawiającego w zaproszeniu do udziału w aukcji.
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6.16.
Wykonawcy zaproszeni do udziału w aukcji elektronicznej zostaną zarejestrowani na
platformie aukcyjnej przez Zamawiającego. Login i hasło są generowane automatycznie
przez system portalu aukcyjnego, a następnie przesyłane wraz z zaproszeniem do aukcji. W
celu zwiększenia bezpieczeństwa, przy pierwszym logowaniu Wykonawcy na konto założone
przez Zamawiającego, system wymusza zmianę hasła na nowe.
6.17.
Przed przystąpieniem do aukcji elektronicznej konieczne jest przeprowadzenie przez
Wykonawcę procesu rejestracji przy pomocy otrzymanego loginu i hasła oraz potwierdzenie
poprawności danych wprowadzonych przez Zamawiającego, w szczególności informacje
dot. osoby uprawnionej do składania postąpień i przesłanie potwierdzenia poprawności
wprowadzonych danych za pomocą polecenia „wyślij wiadomość do zamawiającego”. W
przypadku zagubienia loginu nie ma możliwości korzystania z założonego konta i
uczestniczenia w aukcji.
6.18.
Wykonawca po zalogowaniu do systemu będzie miał możliwość składania dowolnej
liczby postąpień od momentu otwarcia aukcji. Warunkiem przyjęcia oferty przez system
będzie:
6.18.1. aby była korzystniejsza od poprzedniej oferty Wykonawcy (kolejne oferty muszą być
obniżane co najmniej o wartość postąpienia),
6.18.2. złożenie jej w trakcie trwania aukcji.
6.19.
Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej
ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w pkt 17.5. SIWZ.
6.20.
Czas wyświetlany na platformie aukcji elektronicznej „aktualny czas” jest decydujący
dla oceny momentu dokonywania poszczególnych czynności w toku aukcji elektronicznej, w
tym również dla oceny, czy dana oferta została złożona przed zamknięciem aukcji.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PARAMETRÓW WYKORZYSTYWANEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO,
ROZWIĄZAŃ I SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH W ZAKRESIE POŁĄCZEŃ.
6.21.
Do obsługi systemu niezbędny jest dowolny komputer klasy PC z systemem
operacyjnym Windows lub Linux oraz dostępem do sieci Internet. Administrator gwarantuje w
pełni prawidłową współpracę z przeglądarkami:
•
•
•

Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej.
Opera w wersji 10.0 lub wyższej
Google Chrome w wersji 5.0 lub wyższej

Ze względu na brak kompatybilności przeglądarki Internet Explorer ze standardami przyjętymi
w systemie aukcyjnym (powszechnie wykorzystywanymi w Internecie) oraz pojawiające się
problemy związane z bezpieczeństwem, nie zaleca się korzystania z tej aplikacji podczas
użytkowania Portalu Aukcji.
Zamawiający informuje, że nie zostały przeprowadzone testy na zgodność z innymi
przeglądarkami i z tego powodu nie może zagwarantować prawidłowej pracy systemu
aukcyjnego z wykorzystaniem przeglądarek internetowych innych niż wyżej wskazane.
Z uwagi na fakt, że postąpienia, które Wykonawcy są zobligowani podpisać elektronicznie, są
generowane w postaci dokumentu PDF (Portable Document Format), Wykonawcy biorący
udział w aukcji elektronicznej winni dysponować oprogramowaniem umożliwiającym
odczytywanie plików w ww. formacie. Oprogramowanie takie Wykonawcy mogą pobrać
bezpłatnie ze strony internetowej http://get.adobe.com/reader/.
6.22.
Wykonawcy chcący składać oferty w toku aukcji elektronicznej muszą dysponować
urządzeniami technicznymi oraz oprogramowaniem służącymi do obsługi podpisu
elektronicznego.
6.23.
Wykonawcy składający postąpienia są obowiązani podpisywać oferty składane w
toku aukcji (postąpienia) za pomocą oprogramowania dostarczanego przez wystawcę
podpisu elektronicznego - struktura generowanych przez platformę ofert nie pozwala na
podpisywanie ich bezpośrednio z poziomu programu Adobe Reader.
6.24.
Oferty powinny być podpisane w formacie Xades - tylko dokumenty z takim
podpisem będą przyjęte przez platformę aukcyjną jako prawidłowe. Dokumenty mogą być
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podpisane zarówno podpisem wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Celem uniknięcia
problemów w toku aukcji Wykonawcy winni wprowadzić odpowiednie ustawienia do
oprogramowania obsługującego składanie przez nich podpisu elektronicznego jeszcze przed
rozpoczęciem
aukcji
elektronicznej.
W
przypadku
trudności
z
odpowiednim
skonfigurowaniem oprogramowania obsługującego składanie podpisu elektronicznego
zalecany jest kontakt z wystawcą podpisu (centrum certyfikacji).
UWAGA: oferty generowane przez system aukcyjny nie umożliwiają wprowadzenia podpisu
elektronicznego przy użyciu funkcji programu Adobe Reader (funkcja wykorzystywana m.in.
w podpisywaniu deklaracji podatkowych). Opatrzenie oferty podpisem elektronicznym
wymaga posłużenia się oprogramowaniem dostarczonym przez wystawcę podpisu
elektronicznego (centrum certyfikacji).
6.25.
Rozwiązanie zastosowane w programie aukcyjnym polega na tym, że po
wprowadzeniu do systemu postąpienia, wygenerowany zostaje dokument PDF opisujący
ofertę Wykonawcy. Dokument ten należy pobrać (zapisać na dysku lokalnym), a następnie
podpisać elektronicznie za pomocą oprogramowania dostarczanego przez wystawcę
podpisu elektronicznego i odesłać podpisany dokument do systemu aukcyjnego. System
dokona automatycznej weryfikacji podpisu elektronicznego - w przypadku pozytywnej
weryfikacji, postąpienie zostanie przyjęte.
UWAGA: Pliku po pobraniu na dysk przez przeglądarkę internetową nie należy zapisywać za
pomocą żadnego innego programu, ponieważ może to spowodować naruszenie
integralności
poprzez
zmianę
wewnętrznej
struktury
dokumentu
PDF.
W
konsekwencji dokument nie przejdzie pozytywnie weryfikacji zaimplementowanego w
Platformie narzędzia do weryfikacji podpisanych elektronicznie dokumentów i dokument nie
zostanie przyjęty przez Platformę.
6.26.
Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez
zagraniczny podmiot certyfikujący, powinni dostarczyć Zamawiającemu wzór takiego
podpisu. Zamawiający następnie przekaże taki wzór podpisu do administratora systemu
aukcje.uzp.gov najpóźniej na dwa tygodnie przed otwarciem aukcji. Dochowanie
powyższego zapewni prawidłową obsługę podpisu w toku aukcji elektronicznej.
SPOSÓB SKŁADANIA OFERT W TOKU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
6.27.
W toku aukcji elektronicznej wykonawcy składają oferty elektroniczne, pozostając w
trybie
bezpośredniego
połączenia
ze
stroną
internetową
https://aukcje.uzp.gov.pl/index.php/
6.28.
Składanie ofert (postąpień) jest możliwe wyłącznie po zalogowaniu się w systemie.
6.29.
Składanie ofert odbywa się z poziomu zakładki: "Moje aukcje", w widoku "oferta"
6.30.
W celu wprowadzenia postąpienia należy nacisnąć polecenie "złóż postąpienie"
znajdujące się obok danego kryterium, a następnie wprowadzić oferowane warunki oferty i
nacisnąć "zmień".
6.31.
System wskazuje przewidywaną punktację, jaką uzyska oferta po wprowadzonych
zmianach. Czynność wprowadzania zmian w ofercie można ponawiać aż do uzyskania
odpowiedniej punktacji.
6.32.
Wprowadzone zmiany należy zaakceptować za pomocą polecenia "zapisz".
6.33.
Należy pobrać i zapisać na dysku dokument opisujący postąpienie (dokument w
formacie PDF), a następnie nacisnąć polecenie "Dalej".
6.34.
Poza systemem aukcyjnym należy pobrany dokument opisujący postąpienie
podpisać - z wykorzystaniem oprogramowania służącego do składania podpisu
(oprogramowanie dostarczane przez wystawcę podpisu) - podpis w formacie XADES.
6.35.
W systemie aukcyjnym należy nacisnąć polecenie "wybierz plik", a następnie wskazać
plik podpisu postąpienia (plik w formacie XADES) i nacisnąć przycisk "wyślij".
6.36.
W przypadku, gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji
elektronicznej, Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na
następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim
zatwierdzonym postąpieniu.
WARUNKI ZAMKNIĘCIA AUKCJI
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Jeżeli w okresie 5 min. przed planowanym terminem zamknięcia aukcji nie zostanie złożona
jakakolwiek nowa oferta to aukcja zakończy się w planowanym terminie. Jeżeli natomiast w
okresie 5 minut przed planowanym terminem zamknięcia aukcji zostanie złożona nowa oferta
dowolnego Wykonawcy to aukcja będzie trwała dalej i zakończy się dopiero, gdy w
ustalonym czasie 5 minut nie pojawi się żadna nowa oferta któregokolwiek Wykonawcy.
W przypadku, gdyby dwie oferty lub większa liczba ofert otrzymały jednakową i jednocześnie
najwyższą wartość punktową, Wykonawcy będą mieli możliwość złożenia po jednym
dodatkowym postąpieniu.
Sytuacja, o której mowa wyżej nie będzie powodowała przedłużenia aukcji. Aukcja zostanie
ostatecznie zamknięta wraz z upływem okresu wyznaczonego na złożenie dodatkowych
postąpień.
W sytuacji, gdy nowe, dodatkowe postąpienia ponownie uzyskają jednakową, a przy tym
najwyższą liczbę punktów, zostanie uruchomiony kolejny identyczny okres dogrywki.

UWAGA:
Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie nie muszą brać udziału w aukcji elektronicznej.
Mogą zdecydować się na złożenie oferty i później nie zmieniać jej w toku aukcji elektronicznej. W
takiej sytuacji ich oferty będą podlegały automatycznej ocenie w toku aukcji elektronicznej na równi
z ofertami tych Wykonawców, którzy zdecydują się złożyć postąpienia w toku aukcji. Udział w aukcji
elektronicznej nie jest obowiązkowy.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu
o kryterium określone w pkt 17.5. SIWZ, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.
7.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez
Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
7.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
7.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
7.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
7.2. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
8.

PODSTAWY WYKLUCZENIA

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
8.2. oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy
Pzp, przy czym:
8.2.1.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację ich majątku lub sąd zarządził
likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.242) lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację ich
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.).
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8.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
8.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust.
5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na ww. podstawie.
8.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
8.6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców
składających wspólną ofertę przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postępowania, określona
w pkt. 8.1 i 8.2 SIWZ oceniana będzie odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA
WYKLUCZENIU

9.1. Oświadczenie składane wraz z ofertą i jego zakres:
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie zawierające w szczególności informacje:
9.1.1. o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
9.2.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum),
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

9A. WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DOKUMENTY JAKIE WYKONAWCA
MUSI ZŁOŻYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANĄ USŁUGĘ
WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PREZ ZAMAWIAJĄCEGO
W celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca musi
przedstawić akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badania deklarowanych
pestycydów w próbkach wody lub inną równoważną akredytację w ramach porozumienia ILAC
MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement).

10. OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ:
10.1.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o
Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji,
wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
10.2.

Wzór oświadczenia zostanie opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego w dniu
otwarcia ofert.

11. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW W CELU POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA
WYKLUCZENIU
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Zamawiający może w pierwszej kolejności dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, że przeprowadzenie ww. procedury
jest nieuzasadnione lub niecelowe może odstąpić od jej zastosowania.
Dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na
dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 11.4 i 11.5 SIWZ
(w razie konieczności także w pkt 11.8).
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
11.4.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp. W tym zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp;

11.5.

11.6.
11.7.

11.8.

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
W celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca
musi przedstawić akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badania
deklarowanych pestycydów w próbkach wody lub inną równoważną akredytację w ramach
porozumienia ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual
Recognition Arrangement).
Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca
wykazał brak podstaw do wykluczenia.
Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców (konsorcjum), dokumenty wymienione w pkt 11.4. SIWZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej
11.8.1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 11.4.1 – składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8

11.8.2.

11.9.

11.10.

Dokumenty, o których mowa w pkt 11.8.1 SIWZ, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11.8.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, nie wydaje się
dokumentów o których mowa w pkt 11.8.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy pkt. 11.8.2. SIWZ stosuje się.
11.8.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, składa dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny państwa, w którym osoba ma miejsce zamieszkania w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. W przypadku, gdy w państwie, w
którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie
wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepisy pkt. 11.8.2
stosuje się.
Charakter/postać dokumentów lub oświadczeń:
11.9.1. Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pozostałe
dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale.
11.9.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii
dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej,
własnoręcznym podpisem.
11.9.3. Wszelkie poprawki lub zmiany (skreślenie, itp.) w dokumentach lub oświadczeniach
muszą być podpisane własnoręcznie przez uprawnioną osobę, w miejscu
dokonanej poprawki lub zmiany. Naniesione zmiany muszą być czytelne.
Reprezentacja i pełnomocnictwo
11.10.1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie
wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony
(zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
11.10.2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2
ustawy Pzp). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do
wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za
zgodność z oryginałem.
11.10.3. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę umocowaną do
reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.
9

11.11.

Wyjątki od obowiązku złożenia dokumentów:
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów,
jeżeli:
11.11.1. Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne.
11.11.2. Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy (ze wskazaniem nazwy i numeru postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego – w formularzu Oferta).

12. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ W POSTĘPOWANIU
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

ORAZ

OSOBY

UPRAWNIONE

DO

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.). Dokonany przez Wykonawcę
wybór sposobu złożenia informacji/oświadczeń/dokumentów powinien uwzględniać
obowiązek zachowania przez Wykonawcę wymagań w zakresie pisemnej formy oferty oraz
obowiązku zachowania charakteru/postaci składanych dokumentów i oświadczeń
określonych w pkt 9, 10, 11 SIWZ.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
ma obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawcy, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął w terminie późniejszym niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na wydłużenie biegu terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ, na które
Zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi.
Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, oraz informacje, w tym pytania do SIWZ i odpowiedzi
uznaje się za złożone w chwili, w której wpłyną one do siedziby adresata elektronicznie lub
zostaną doręczone w inny sposób do siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy. Przesyłając
oświadczenie, wniosek, zawiadomienie oraz informacje, w tym pytania do SIWZ i odpowiedzi
elektronicznie, każda strona ma obowiązek potwierdzić wpływ (lub poinformować o braku
wpływu) na żądanie drugiej strony.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Patrycja Pabich (Biuro Zamówień Publicznych)
tel. + 48 22 459 23 13
e- mail: patrycja.pabich@pgi.gov.pl
Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na
adres Zamawiającego:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
e-mail: patrycja.pabich@pgi.gov.pl

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
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Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert,
określonego w pkt 15.2 SIWZ.
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
14.1.

14.2.

Wykonawca przedstawia ofertę o treści odpowiadającej treści SIWZ. Propozycje rozwiązań
m.in. alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę, a oferta zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Oferta musi zawierać co najmniej:
14.2.1. wypełniony formularz „Oferta”, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
14.2.2. wypełniony „Formularz cenowy”, stanowiący Załącznik nr 1 do Formularza Oferta;
14.2.3. wypełniony „Wykaz deklarowanych oznaczeń substancji” stanowiący Załącznik nr 2
do Formularza Oferta;
14.2.4. oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9 SIWZ;
14.2.5. dokument pełnomocnictwa (jeśli dotyczy);
14.2.6. informację o podwykonawcach – jeśli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy firm
podwykonawców w składanej ofercie (jeżeli dotyczy).

14.3.
14.4.

14.5.
14.6.
14.7.
14.8.

14.9.
14.10.

14.11.

14.12.
14.13.
14.14.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy
Pzp.
Jeśli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom
zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podać nazwy firm podwykonawców w formularzu Oferta.
Brak informacji, o której mowa w pkt 14.2.6. SIWZ, będzie uznany za stwierdzenie
samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz
uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Ofertę stanowi wypełniony i skonkretyzowany druk „OFERTA”, którego wzór stanowi Załącznik
nr 3 do SIWZ, z załączonymi dokumentami i oświadczeniami, wymaganymi niniejszą SIWZ.
Oferta wraz z załącznikami musi być sformułowana w języku polskim, w sposób czytelny,
logiczny, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia
śladów.
Zamawiający zaleca sporządzenie oferty na komputerze lub wypełnienie druków czytelnym
pismem ręcznym.
Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z
tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na
tekście przetłumaczonym na język polski.
W przypadku uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt. 11.11.1 SIWZ w języku obcym,
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
Wykonawca może przepisać druki Zamawiającego, jednakże treść zawarta we wzorach
Zamawiającego nie może ulec zmianie.
Zalecane jest, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Numeracja
stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
Oferta po jej otwarciu, w terminie wyznaczonym na termin otwarcia ofert, jest jawna i
podlega udostępnieniu, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z
2018, poz. 419), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
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14.15.
14.16.
14.17.
14.18.

udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Zamawiający wymaga aby oferta, wraz ze wszystkimi załącznikami, była podpisana przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Zamawiający zaleca złożenie oferty w taki sposób, aby nie uległa zdekompletowaniu.
Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub
opakowaniu.
Koperta powinna być oznaczona i opisana w następujący sposób:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Oferta na wykonanie oznaczeń zawartości pestycydów w 150 próbkach wody podziemnej
pobranych w ramach monitoringu diagnostycznego jednolitych części wód podziemnych w
2019 roku.
(Sygn. postępowania: NZP-240-35/2019)
Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 07.06.2019 roku.

14.19. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.
14.20. W przypadku przekazania oferty do Zamawiającego za pośrednictwem operatora
pocztowego, osobiście lub posłańca, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za datę i
godzinę jej wpływu do Kancelarii Ogólnej PIG-PIB.
14.21. Wykonawca składa tylko jedną ofertę w postępowaniu, w której może być zaoferowana
tylko jedna cena. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę w postępowaniu,
samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty
zostaną odrzucone.
14.22. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Dla
uznania skuteczności wprowadzenia zmian do oferty, konieczne jest otrzymanie przez
Zamawiającego pisemnego powiadomienia, podpisanego przez osoby uprawnione, o
wprowadzeniu zmian do oferty, przed upływem ostatecznego terminu wyznaczonego do
składania ofert. Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu
oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. Dla uznania skuteczności wycofania
złożonej oferty, konieczne jest otrzymanie przez Zamawiającego powiadomienia,
podpisanego przez osoby uprawnione, o wycofaniu oferty, przed upływem ostatecznego
terminu wyznaczonego do składania ofert.
14.23. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca:
14.23.1. zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa, nie mogą być udostępnione i muszą być oznaczone
klauzulą:
„NIE
UDOSTĘPNIAĆ
INFORMACJE
STANOWIĄ
TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa - Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą
uzasadnienie zawierające w szczególności: określenie charakteru jaki mają
zastrzeżone informacje, wskazanie działań jakie zostały podjęte przez Wykonawcę w
celu zachowania poufności informacji zawartych w dokumentach oraz wskazanie
czy informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały wcześniej ujawnione
do wiadomości publicznej. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni
ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do
uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z
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tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
14.23.2. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp,
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
14.23.3. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny zostać umieszczone w odrębnej,
zaklejonej kopercie (lub zabezpieczone w inny sposób), opisanej „tajemnica
przedsiębiorstwa”, dołączonej do oryginału oferty. W treści oferty powinna zostać
umieszczona informacja, że dany dokument jest zastrzeżony. Wykonawca
zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy Pzp).
15. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
15.1. Oferty należy składać na adres:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Kancelaria Ogólna (parter budynku A, pok. 1) czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:15 – 16:15
15.2. Termin składania ofert upływa 07.06.2019 r. o godz. 10:00.
15.3. Oferty dostarczone do Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście
lub posłańca będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich
dostarczenia do terminu określonego w pkt 15.2 SIWZ. Decyduje data i godzina wpływu do
Kancelarii Ogólnej PIG-PIB.
15.4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po wyznaczonym terminie na
składanie ofert.
15.5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.06.2019 r. o godz. 10:15, w siedzibie
Zamawiającego w bud. A, pok. nr 231.
15.6. Otwarcie ofert jest jawne.
15.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.pgi.gov.pl/przetargi
informacje dotyczące:
15.7.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
15.7.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
15.7.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach – jeżeli dotyczy.
16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
16.1. Wykonawca określi wszystkie ceny zgodnie z „Formularzem cenowym” – Załącznik
nr 1 do formularza Oferta.
16.2. Wyliczoną cenę z „Formularza cenowego” Wykonawca przeniesie do Formularza ,,Oferta’’ –
Załącznik nr 3 do SIWZ.
16.3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w
niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
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16.4. Wszystkie ceny będą określone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
16.5. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca,
składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
16.6. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień (w tym złożenie dowodów) jeżeli cena oferty
lub jej istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i
budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów.
16.7. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień w przypadku gdy cena całkowita oferty jest
niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od
towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
Pzp, lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, chyba że rozbieżność wynika z
okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.
16.8. Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień w przypadku gdy cena całkowita oferty
jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od
towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych.
17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z
PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
17.1. Ocenie zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu.
17.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich znaczeniem:
Numer
Kryterium
1
2

Nazwa kryterium
Cena
Oferowana liczba pestycydów wybranych z listy 411
substancji dla każdej z próbek (minimum 36 substancji)

Waga podana w
punktach
15
85

17.3. Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku albo z dokładnością wystarczającą do wykazania zróżnicowania
ofert niepodlegających odrzuceniu.
17.4. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium „Cena”:
najniższa cena
C= ------------------------------------------- x 15 pkt
cena oferty badanej
Wykonawca w kryterium „Cena” może otrzymać maksymalnie 15 punktów.
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17.5. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium „Oferowana liczba pestycydów wybranych
z listy 411 substancji dla każdej z próbek”:
liczba pestycydów w ofercie badanej

P = --------------------------------------------------------------------------------- x 85 pkt
najwyższa liczba badanych pestycydów spośród złożonych ofert

W przypadku nie podania lub nie złożenia wypełnionego „Wykazu deklarowanych oznaczeń
substancji” stanowiący Załącznik nr 2 do Formularza Oferta, Zamawiający przyjmie, że
Wykonawca deklaruje minimalna liczbę wykonania oznaczeń tj. 36.
Wykonawca w kryterium „Oferowana liczba pestycydów wybranych z listy 411 substancji dla
każdej z próbek” może otrzymać maksymalnie 85 punktów.
17.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów,
liczoną zgodnie ze wzorem:
S=C+P
Gdzie:
S – łączna liczba punktów,
C – liczba punktów w kryterium ceny oferty,
P - liczba punktów w kryterium Zaoferowanie największej liczby pestycydów wybranych z listy 411
substancji dla każdej z próbek.
18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
18.1. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta złożona przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy Wykonawcy
ci mogą zostać zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej ich
współpracę.
18.2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
18.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca powinien przedstawić pełnomocnictwo do jej
podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów,
19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21.

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp.
22. WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA
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22.1. Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z
wybranym w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcą zamieszczone są w Istotnych
postanowieniach umowy – stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.
22.2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Istotnych postanowień umowy, będą rozpatrywane
jak dla całej SIWZ, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.
22.3. Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła
w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
22.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
22.5. Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostały określone w Istotnych
postanowieniach umowy.
23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁYGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli
lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy Pzp.
24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
24.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
24.2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi
Wykonawca.
24.3. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.
24.4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane.
25. DANE OSOBOWE
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”,
Zamawiający informuję, że:
administratorem danych osobowych jest Państwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, 00975 Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000, fax. tel. (+48) 22 45 92 001, email biuro@pgi.gov.pl
inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowym Instytucie Geologicznym jest Pan
Dominik Krasowski, kontakt: dane.osobowe@pgi.gov.pl, telefon +48 22 459 2121;
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie oznaczeń zawartości
pestycydów w 150 (+/- 2%) próbkach wody podziemnej pobranych w ramach monitoringu
diagnostycznego jednolitych części wód podziemnych w 2019 roku, (sygn. postępowania: NZP240-35/2019) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
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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;
obowiązek podania danych osobowych 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;
w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
______________________
** Wyjaśnienie:
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

26. ZAŁĄCZNIKI:
26.1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia;
26.2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy;
26.3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz „Oferta”;
26.4. Załącznik nr 1 do formularza Oferta – Formularz cenowy;
26.5. Załącznik nr 2 do formularza Oferta – Wykaz deklarowanych oznaczeń substancji;
26.6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
26.7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Lista 411 substancji rekomendowanych.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznaczeń zawartości pestycydów w 150 (+/- 2%)
próbkach wody podziemnej pobranych w ramach monitoringu diagnostycznego jednolitych
części wód podziemnych w 2019 roku.
Zakres badanych substancji musi przekraczać liczbę 35 substancji oraz musi być wybrany z
załączonej listy 411 substancji rekomendowanych w 2018 roku przez Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi do badania w wodach, stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ, przy czym wśród
wybranych substancji musi znaleźć się przynajmniej po jednej substancji z grupy A i grupy B.
Analizy zostaną wykonane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu
jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych(t.j. Dz.U. 2016 poz. 1178)
Wykonawca badań przygotuje i dostarczy Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych od
otrzymania na adres e-mail, o którym mowa w §.3 ust.5 pkt 2 umowy, od Zamawiającego
pisemnej informacji o ilości i miejscu dostarczenia (w cenie wynagrodzenia umownego)
pojemniki na próbki, spełniające wymagania posiadanej akredytacji oraz zgodne z
wewnętrznymi zwalidowanymi wytycznymi, w ilości 150 kompletów +10% na zapas, czyli 165
kompletów oraz opakowania do bezpiecznej wysyłki próbek przez Zamawiającego.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu- Państwowemu Instytutowi Geologicznemu –
Państwowemu Instytutowi Geologicznemu (zwanemu dalej też : PIG-PIB pojemniki na próbki
oraz opakowania do bezpiecznej wysyłki próbek do 9 lokalizacji na terenie Polski wskazanych
poniżej tj. do:
1) Centrala: Siedziba główna Zamawiającego ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Filia: ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa
2) Oddział Dolnośląski PIG-PIB we Wrocławiu, al. Jaworowa 19, 53-122 Wrocław
3) Oddział Geologii Morza PIG-PIB w Gdańsku-Oliwie, ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk
4) Oddział Górnośląski PIG-PIB w Sosnowcu, ul. Królowej Jadwigi 1, 41-200 Sosnowiec
5) Oddział Karpacki PIG-PIB w Krakowie, ul. Skrzatów 1, 31-560 Kraków
6) Oddział Pomorski PIG-PIB w Szczecinie, ul. Wieniawskiego 20, 71-130 Szczecin
7) Oddział Świętokrzyski PIG-PIB w Kielcach, ul. Zgoda 21, 25-953 Kielce
8) Samodzielna Pracownia Geologii Regionu Lubelskiego PIG-PIB , ul. A. Walentynowicz
10, 20-328 Lublin
9) PIG – PIB, ul. Wenedów 4, 61-614 Poznań.
do każdego w części określonej przez Zamawiającego.
Wyniki analiz zostaną dostarczone w edytowalnej formie elektronicznej (plik (*.xls) w postaci
zestawienia (tabeli) dla wszystkich przebadanych próbek, układ tabeli Wykonawca uzgodni
z Zamawiającym. Wyniki zostaną podane w jednostce mg/L.
Wykonawca w ramach dokumentacji badań przygotuje wykaz badanych substancji wraz z
podaniem:
a.
b.
c.

Metody analitycznej,
Nr CAS substancji,
Stosowanej metody badań laboratoryjnych (procedury badawczej),
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d.

e.

f.

g.

Poziomu ufności (w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie form
sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych
podziemnych z dnia 19 lipca 2016 r.,( Dz.U. 2016 poz. 1178),
Niepewności (w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie form
sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych
podziemnych z dnia 07 lipca 2016 r., Dz.U. 2016 poz. 1178),
Dokładności (w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie form
sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych
podziemnych z dnia 19 lipca 2016 r., (Dz.U. 2016 poz. 1178),
granic oznaczalności,

i
i
i
i
i
i

w edytowalnej wersji elektronicznej (*.xls).
Wykonawca będzie na bieżąco informował o przyjmowaniu próbek do badań podając w
szczególności numer „Monbada” próbek, które zostały dostarczone do badań. Informacje
będą przesyłane mailowo na adres: anna.rojek@pgi.gov.pl oraz karolina.piskorek@pgi.gov.pl
W przypadku stwierdzenia zniszczenia próbki lub wystąpienia innych
uniemożliwiających
przebadanie
próbki
Wykonawca
niezwłocznie
Zamawiającego.

okoliczności
zawiadomi

Liczba próbek, które zostaną przekazane do badań będzie wynosiła 150 +/- 2%
Wykonawca (laboratorium Wykonawcy) zobowiązany jest posiadać akredytację Polskiego
Centrum Akredytacji w zakresie badania deklarowanych pestycydów w próbkach wody.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
IS TO T N E PO ST A NO W I E N I A UM O W Y
Umowa nr ……………………………
zawarta w dniu ……………………………….. w Warszawie pomiędzy:
Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą
w Warszawie (adres: 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4), wpisanym do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000122099, NIP 525-000-80-40, Regon 000332133
w imieniu którego działa:
………………………….
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” lub „PIG-PIB”,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*
Spółką ……………………..…………………, z siedzibą w ……………………… przy ulicy
………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy……………………….……w
…………….……..,
…………
Wydział
Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………………..……., NIP
……………………………………, Regon ……………………………………,
reprezentowaną przez:
…………..…………..……………………
…………..…………..……………………
zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)*
panem/panią ………………………. zam. ……………….., ul. ………………… działającym/ą pod
firmą ………………….. z siedzibą w …………………, ul. ………, NIP:……………………….,
reprezentowanym/ą
przez:
…………………………..(na
mocy
……………………………………………..)
zwanym/zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
(w przypadku spółki cywilnej)*
panem/panią …………… zam. ……………….., ul. ……………działającym/ą działającym/ą na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą
……………, adres prowadzenia działalności …………………, ul. ………, NIP: ……………, Regon
……………,
reprezentowanym/ą
przez:
…………………………
(na
mocy
……………………………)
panem/panią ……………… zam. ……………….., ul. ………… działającym/ą działającym/ą na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą
……………, adres prowadzenia działalności …………………, ul. ………, NIP ………………, Regon
……………., reprezentowanym/ą przez: ……………………….. (na mocy ……………………………)
wspólnikami spółki cywilnej ……………………,
Regon:…………………………………
zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”
*Jeśli dotyczy
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adres:

………………,

NIP:

……………..,

w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego (NZ-240-35/2019) pn: „Wykonanie oznaczeń zawartości pestycydów w 150
(+/- 2%) próbkach wody podziemnej pobranych w ramach monitoringu diagnostycznego
jednolitych części wód podziemnych w 2019 roku” zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.) została zawarta umowa o
treści następującej:
§1. Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić badania zawartości
pestycydów w 150 próbkach wody (+/- 2%) przesłanych do Wykonawcy przez
próbkobiorców PIG-PIB.
2. Zakres badanych substancji musi przekraczać liczbę 35 substancji oraz musi być wybrany
z listy 411 substancji rekomendowanych w 2018 roku przez Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi do badania w wodach (Załącznik nr 2 do umowy), przy czym wśród
wybranych substancji musi znaleźć się przynajmniej po jednej substancji z grupy A i grupy
B.
3. Wykonawca badań w ramach niniejszej umowy:
•

•

przygotuje i dostarczy Zamawiającemu pojemniki na próbki spełniające
wymagania posiadanej akredytacji oraz zgodne z wewnętrznymi zwalidowanymi
wytycznymi, w ilości 150 kompletów +10% na zapas, czyli 165 kompletów;
dostarczy opakowania do bezpiecznej wysyłki próbek. Wykonawca dostarczy
pojemniki do 9 lokalizacji na terenie całej Polski (Centrala i Oddziały PIG-PIB oraz
biuro w Poznaniu), do każdego w części określonej przez Zamawiającego.

4. Wyniki analiz zostaną dostarczone w edytowalnej formie elektronicznej (plik (*.xls) w
postaci zestawienia (tabeli) dla wszystkich przebadanych próbek. Wyniki zostaną
podane w jednostce mg/L.
5. Szczegółowy opis przedmiotu umowy jak i sposobu jej wykonania określają:
1) Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do umowy;
2) Lista 411 substancji rekomendowanych w 2018 roku przez Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi do badania w wodach Załącznik nr 2 do umowy;
3) Oferta Wykonawcy – z dnia….........….., Załącznik nr 3 do umowy;
4) Formularz cenowy – Załącznik nr 4 do umowy;
6. Wykonawca będzie na bieżąco informował o przyjmowaniu próbek do badań podając
w szczególności numer „Monbada” próbek, które zostały dostarczone do badań.
Informacje będą przesyłane mailowo na adres: anna.rojek@pgi.gov.pl oraz
karolina.piskorek@pgi.gov.pl
7. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o
braku możliwości przebadania dostarczonych próbek wody (zniszczenie próbek w
transporcie, niewłaściwe warunki transportu próbek i wszystkie inne okoliczności
wykluczające możliwość prawidłowego przeprowadzenia badań próbek wody).
§ 2. Termin realizacji umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać badanie otrzymanych próbek w terminie do 25
września 2019 roku.
2. Dokumentacja wyników badań wykonana zgodnie z wymogami niniejszej umowy i
Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy zostanie
przekazana Zamawiającemu w terminie do 09.10.2019 r.
§ 3. Odbiór prac
1. Podstawą odbioru prac będzie:
1)

protokół zdawczo-odbiorczy prac;
21

2) dokumentacja wyników badań, w tym zestawienie wyników analiz w formie
tabelarycznej (podane w jednostce mg/L), w edytowalnej wersji elektronicznej
(*.xls). Numerem identyfikującym próbkę będzie numer „Monbada”, wyniki będą
przedstawione dla każdej próbki w jednym wierszu (kolumny odpowiadają kolejnym
oznaczanym substancjom). Układ tabeli Wykonawca uzgodni z Zamawiającym
przed terminem przekazania wyników;
3) wykaz badanych substancji wraz z podaniem:
a. Metody analitycznej,
b. Nr CAS substancji,
c. Stosowanej metody badań laboratoryjnych (procedury badawczej),
d. Poziomu ufności (w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Środowiska w
sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód
powierzchniowych i podziemnych z dnia 19 lipca 2016 r., Dz.U. 2016 poz. 1178),
e. Niepewności (w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie
form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód
powierzchniowych i podziemnych z dnia 19 lipca 2016 r., Dz.U. 2016 poz. 1178)
f. Dokładności (w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie
form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód
powierzchniowych i podziemnych z dnia 19 lipca 2016 r., Dz.U. 2016 poz. 1178)
g. granic oznaczalności,
w edytowalnej wersji elektronicznej (*.xls).
2. Protokół odbioru będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym
ujawnione wady, usterki lub braki, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych
w trakcie odbioru ewentualnych zastrzeżeń, o ile w ramach odbioru Strony nie uzgodnią
wszelkich zaistniałych rozbieżności oraz będzie zawierał Kosztorys Powykonawczy
uwzględniający wykonany i odebrany zakres prac.
3. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że przedmiot odbioru wymaga poprawek lub
uzupełnień, w protokole odbioru Strony ustalą termin na dokonanie tych poprawek i
uzupełnień nie dłuższy niż 7 dni. Jeżeli Wykonawca nie dokona poprawek, w
uzgodnionym terminie, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania poprawek w
dodatkowym terminie (maksymalnie 7 dni), zaś po jego bezskutecznym upływie może
odstąpić od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru konieczności dokonania uzupełnień czy
poprawek, za datę odbioru Strony przyjmują datę odbioru po dokonanych poprawkach i
uzupełnieniach.
5. Do podpisywania protokołu odbioru oraz wszelkich uzgodnień faktycznych w trakcie
realizacji umowy, z wyłączeniem zmiany umowy lub dokonywania czynności, których
skutkiem byłyby zobowiązania finansowe Zamawiającego, Strony upoważniają swoich
przedstawicieli:
1). ze strony Zamawiającego:
……………………………………;
2).
ze
strony
Wykonawcy:
………………………………………….

……………………,

……………………,

tel.:

tel.:

……………………,

e-mail:

……………………,

e-mail:

Bez podpisów osób upoważnionych do dokonania czynności odbioru, czynność odbioru
jest bezskuteczna i nie stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
6. Zmiana osób upoważnionych, wymienionych w ust. 5 powyżej i/lub ich danych
teleadresowych następuje w formie pisemnej bez konieczności sporządzania aneksu do
umowy.
7. Wykonawcza oświadcza, że:
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1) zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o przebiegu prac oraz
zaistniałych trudnościach, nadto do umożliwienia Zamawiającemu kontroli wykonania
przedmiotu umowy poprzez udostępnienie na jego żądanie wszelkich danych i
informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy,
2) dysponuje niezbędnymi uprawnieniami, wiedzą, środkami, wyposażeniem,
doświadczeniem i kadrami, które umożliwiają należyte i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy a analizy zostaną wykonane w akredytowanym laboratorium
Wykonawcy,
3) wykonuje umowę w ramach profesjonalnie prowadzonej działalności,
4) uzyskał od Zamawiającego wszelkie wyjaśnienia w kwestiach mających związek z
wykonaniem przedmiotu umowy oraz jest w stanie wykonać terminowo analizy objęte
zamówieniem.
§ 4 Wynagrodzenie i sposób zapłaty
1. Maksymalne wynagrodzenie dla Wykonawcy za przedmiot umowy ustala się na kwotę
brutto ………………. w tym ustala się cenę brutto (wykonania badania zawartości
pestycydów)
w
1
(jednej)
próbce
wody
w
kwocie:
...............
zł
(słownie:………………………………….), zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym
Załącznik Nr 4 do umowy. Powyższe kwoty zawierają podatek VAT.
2.

Zastrzega się, że ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone
powykonawczo z uwzględnieniem rzeczywistego zakresu wykonanych prac (w
szczególności, gdy ze względu na realizację opróbowania przez Zamawiającego ilość
próbek przekazanych do badań będzie różniła się o +/-2% od założonej liczby 150
próbek), na podstawie Kosztorysu Powykonawczego (tak jak § 3 ust. 2 umowy), na
podstawie cen jednostkowych za badanie zawartości pestycydów w jednej próbce
wody, określonych w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej
Umowy.

3. Faktura rozliczeniowa wraz z potwierdzonym przez Zamawiającego protokołem odbioru,
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron, będzie dostarczona po
zakończeniu wszystkich prac objętych umową. Brak dołączonego do faktury
kompletnego protokołu odbioru (wraz z Kosztorysem Powykonawczym) będzie podstawą
do odesłania faktury bez zapłaty. Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu i dokonaniu
odbioru prac opróbowania punktów badawczych i niezwłocznie dostarczy ją
Zamawiającemu.
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury VAT wraz z protokołem
odbioru. Wynagrodzenie ustalone na zasadach określonych w ust. 1 oraz ust. 2 umowy
wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z
realizacją umowy i Wykonawcy nie przysługuje od Zamawiającego zwrot jakichkolwiek
kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmować będzie wszystkie koszty Wykonawcy, w tym
koszt prac, koszt pojemników, próbek, kosztów wysyłki itp. towarzyszących niezbędnych
do wykonania umowy lub związanych z jej wykonywaniem oraz wynagrodzenie za
przeniesienie praw autorskich do przedmiotu umowy.
6. Z uwagi na to, że finansowanie prac objętych umową następować będzie ze środków
pozyskanych przez Zamawiającego z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego przerwania realizacji prac
objętych umową w sytuacji braku środków finansowych na ten cel. Pisemne
oświadczenie Zamawiającego w tym względzie przesuwa termin wykonania prac o czas
trwania przerwy. Wykonawca gwarantuje niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni,
wznowienie prac po zawiadomieniu przez Zamawiającego o przyznaniu środków na
finansowanie prac. W takim przypadku Zamawiający pokryje uzasadnione koszty
poniesione przez Wykonawcę a wynikające z zabezpieczenia przerwanych prac.
Wysokość kosztów zostanie ustalona w protokole podpisanym przez obie strony. W takim
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przypadku postanowień o odstąpieniu od umowy i o karach umownych, w części
odnoszącej się do terminu wykonania, nie stosuje się.
7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP 525-00080-40.
8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP
……………………………..…..
9. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego oznaczeń w ilości mniejszej niż maksymalna,
Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń wobec Zamawiającego.
10. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie
bez zgody Zamawiającego.
11. Wykonawca oświadcza, że jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą,
zatrudniającą pracowników, zawierającą umowy zlecenie lub umowy o świadczenie
usług, i tym samym nie zachodzi konieczność przedkładania przez niego, na potrzeby
niniejszej umowy, informacji, o której mowa w art 8b ust. 2 ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę. W przypadku zmiany w wyżej wymienionych warunkach
wykonywania działalności, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, oraz do przedłożenia w formie pisemnej,
elektronicznej lub dokumentowej informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia lub
świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia, nie
później niż w terminie przedłożenia Zamawiającemu faktury lub innego dokumentu
księgowego.(*Jeśli dotyczy).
§ 5. Kary umowne
1. W przypadku nie dotrzymania któregokolwiek z terminów wykonania umowy określonych
w § 2 powyżej, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% maksymalnej
wartości przedmiotu umowy, o której mowa w §4 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki
ponad termin wykonania.
2. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
wartości brutto prac, od których wykonania odstąpiono.
3. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na jednostronne potrącanie przez Zamawiającego kar
umownych z – choćby niewymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu niniejszej
umowy lub w związku z jej realizacją.
§ 6. Odstąpienia
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania
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 z tytułu częściowego wykonania umowy.
2. Zamawiający, nie później niż w terminie 30 dni od dnia określonego jako termin
wykonania umowy, ze skutkiem na dzień złożenia Wykonawcy oświadczenia (ex nunc),
jest uprawniony do odstąpienia od umowy (w całości lub części) jeżeli:
1) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie, w tym jeżeli
opóźnienie w wydaniu przedmiotu umowy ponad terminy określone § 2 ust. 1
przekroczy 7 dni lub nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich przez okres 7 dni
mimo wezwania złożonego Wykonawcy na piśmie;
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku lub otwarta likwidacja Wykonawcy, w
zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy;
3) w przypadkach zastrzeżonych w § 3 ust. 3 umowy.
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3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
powinno zawierać uzasadnienie.
§ 7. Zmiany Umowy
1.

Zmiany w zakresie istotnych treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w zakresie:
1)

zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy:
a)

spowodowane uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego,
które sprawiają, że przedmiot umowy należy wykonać w inny sposób aniżeli
pierwotnie to przewidział Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia i w
umowie a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy jest korzystna
dla Zamawiającego,

b)

w przypadku wprowadzenia po zawarciu umowy nowych rozwiązań
technologicznych, o ile zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego lub z uwagi
na wycofanie z rynku starych rozwiązań technologicznych,
– w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,

2)

zmniejszenia zakresu przedmiotu
okoliczności powodującej, że:

umowy,

w

przypadku

wystąpienia

zmiany

a)

realizacja części przedmiotu umowy w trakcie jej realizacji okazała się zbędna ze
względu osiągnięcie celu umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawierania umowy,

b)

realizacja części przedmiotu umowy nie jest zasadna na skutek zmiany lub
planowanej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub
realizacja części przedmiotu Umowy nie jest możliwa, z przyczyn nieleżących po
stronie Wykonawcy,
- przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3)

zmiany terminu wykonania umowy lub terminów płatności w przypadku:
a)

wprowadzenia przez Zamawiającego zmiany sposobu realizacji umowy, przez co
niemożliwe jest dotrzymanie terminu,

b)

wstrzymania
przez
Zamawiającego
nie wynikającego z winy Wykonawcy,

c)

wyrażenia zgody przez
przedmiotu umowy,

d)

jeżeli Wykonawca zgłosi przeszkodę w realizacji zadania zawinioną przez
Zamawiającego;

e)

wstrzymania/przerwania wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego lub będących następstwem zaistnienia siły wyższej

Zamawiającego

realizacji
na

przedmiotu

skrócenie

terminu

umowy,
realizacji

– w zakresie dostosowania umowy do tych zmian;
4)

zmiany wysokości naliczonej Wykonawcy kary umownej w przypadku, gdy
zobowiązanie Wykonawcy zostało wykonane, a Zamawiający nie poniósł szkody;

5)

wystąpienia siły wyższej (siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie
niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub
całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i
którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez
działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych
stosunków zobowiązaniowych)
– w zakresie dostosowania umowy do tych zmian;

2.

Poza zmianami opisanymi w ust. 1, zmiana niniejszej umowy może nastąpić w
przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, zgodnie z warunkami
określonymi w postanowieniach przepisu art. 144 ustawy Pzp.

3.

Zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie mogą spowodować zwiększenia
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całkowitej wartości wynagrodzenia brutto.
4.

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 1
pkt 4 powyżej, każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
§ 8. Podwykonawstwo (jeśli dotyczy)

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu danych dotyczących
podwykonawcy, nazwy firmy, adresu oraz osób upoważnionych do kontaktów z
Zamawiającym (nazwisko, imię, nr telefonu, nr faksu, email).
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty podwykonawcom
podstawie łączącego ich stosunku prawnego.

wynagrodzenia

na

§ 9. Ochrona danych osobowych
1. Strony oświadczają, że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą Stronę
umowy danych osobowych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako
administratora danych osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy oraz
dochodzenia wynikających z niej ewentualnych roszczeń z uwzględnieniem wymogów
określonych w rozporządzeniu 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), opublikowanego w Dz. Urz. UE z
04.05.2016 L 119/1, zwanego dalej RODO, jak również na podstawie innych
obowiązujących przepisów mających zastosowanie do ochrony danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Zamawiający:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), ul.
Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000, fax. tel. (+48) 22 45 92 001, email
biuro@pgi.gov.pl. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod
adresem poczty elektronicznej: dane.osobowe@pgi.gov.pl lub pisemnie na adres
siedziby Zamawiającego.
3. Dane osobowe udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę będą przetwarzane w
celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit a lub lit. b RODO), jak
również w celach archiwalnych wobec prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia
i przechowania danych osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z zawarciem i realizacją
umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Odbiorcami danych osobowych udostępnionych Zamawiającemu przez Wykonawcę
mogą być podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, kurierskie i
pocztowe, archiwizacyjne, jak również inne podmioty, jeżeli obowiązek taki będzie
wynikać z przepisów prawa.
5. Dane osobowe udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę będą przetwarzane
przez czas trwania umowy, do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z
wykonaniem zobowiązań umownych, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres
przetwarzania w przypadkach nakazanych prawem.
6. Osoby, który dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu, posiadają na
zasadach określonych w RODO prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do usunięcia i przenoszenia danych osobowych,
jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. W odniesieniu do udostępnionych Zamawiającemu danych osobowych nie będą
podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
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8. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osób, które będą uczestniczyć w
wykonaniu niniejszej umowy, o przetwarzaniu ich danych osobowych przez
Zamawiającego wyłącznie w celach związanych z realizacją tej umowy i na zasadach
określonych powyżej.
§ 10. Postanowienia końcowe
1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez Strony.
3. Niniejsza umowa została zawarta w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
4. Integralną część niniejszej umowy stanowią jej załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
2) Załącznik nr 2 – Lista 411 substancji rekomendowanych w 2018 roku przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi do badania w wodach,
3) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy z dnia ……………. r.,
4) Załącznik nr 4 – Formularz cenowy.
Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Dane Wykonawcy / Wykonawców
występujących wspólnie
Adres Wykonawcy: kod, miejscowość
ulica, nr lokalu
Nr telefonu:
E-mail:
REGON:
NIP:
Państwowy Instytut Geologiczny –
Państwowy Instytut Badawczy
00-975 Warszawa
ul. Rakowiecka 4
O F E R T A
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygn. NZP-240-35/2019 na:
wykonanie oznaczeń zawartości pestycydów w 150 (+/- 2%) próbkach wody podziemnej
pobranych w ramach monitoringu diagnostycznego jednolitych części wód podziemnych w 2019
roku (sygn. postępowania: NZP-240-35/2019)
My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy
podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich tych Wykonawców)

1. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, określonego w specyfikacji
istotnych
warunków
zamówienia
za
(słownie:……………………………………..)1

cenę:

brutto

………………..

złotych

2. Imię/imiona i nazwisko osoby upoważnionej do składania postąpień w aukcji
elektronicznej w imieniu Wykonawcy: ………………………………………………………………

3. Oświadczamy, że:

1

1)

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie zgodnym z pkt 4 SIWZ.

2)

Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia
i z postanowieniami umowy, oraz ze zmianami oraz wyjaśnieniami treści SIWZ oraz, że
wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach określonych tam przez
Zamawiającego, dokładając najwyższej staranności.

3)

Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Akceptujemy
wskazany w SIWZ termin związania ofertą, w razie wybrania naszej oferty
zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4)

zamówienie wykonamy samodzielnie*/ Część zamówienia zamierzamy powierzyć
podwykonawcom

Cena winna wynikać z Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 1. do formularza Oferta.
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Firma, adres podwykonawcy

Zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcy

*niepotrzebne skreślić
5)

Jesteśmy/nie jesteśmy
przedsiębiorstwem2.

6)

Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
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
2016 r.,) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.

7)

Świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty
dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej
oferty (art. 297 k.k.).

8)

Informujemy o dostępności wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp:

Nazwa
oświadczenia lub
dokumentu

9)

mikroprzedsiębiorstwem

bądź

małym

lub

średnim

Adres internetowy na której dokument lub oświadczenie dostępne jest
w formie elektronicznej, wydający urząd lub organ/numer i nazwa
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dokumenty zawarte na stronach od .........................do ......................... zawierają
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym
uczestnikom postępowania (wypełnić jeśli dotyczy).

Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca zastrzegł, że informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa nie mogą być udostępniane, musi wykazać, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10) Wszelką korespondencję w dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na:
Imię i nazwisko
Instytucja
Adres
Nr telefonu

2

Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw:

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2
milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza
10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż
250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
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Adres e-mail

11) Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Załącznikami
do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są:
1)

……………………………

2)

……………………………

3)

……………………………

4)

……………………………

*odpowiednio skreślić albo wypełnić
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej
(ych) pełnomocnictwo
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Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych)

Miejscowość i data

Załącznik nr 1 do Formularza Oferta
FORMULARZ CENOWY
My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia należy podać nazwy(firmy) i

składając w imieniu ofertę w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie
Badawczym w Warszawie ul. Rakowiecka 4 na wykonanie oznaczeń zawartości pestycydów
w 150 (+/- 2%) próbkach wody podziemnej pobranych w ramach monitoringu
diagnostycznego jednolitych części wód podziemnych w 2019 roku, oferujemy realizację
zamówienia zgodnie z podanymi niżej cenami:

Lp. Zakres prac (czynności)
1

2

1 Wykonanie oznaczeń
zawartości pestycydów
w próbkach wody
podziemnej

Szacowana
liczba próbek

Cena brutto za
wykonanie oznaczenia
jednej próbki (PLN)

Wartość
brutto (PLN)

3

4

5

150

………………zł

………………zł*

/kol.3 x kol.4/

* Cenę Razem należy przenieść do Formularza ,,Oferta’’
Cena oferty brutto (RAZEM) określona w Formularzu cenowym, nie stanowi wartości wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, lecz służy porównaniu ofert złożonych w postępowaniu i dokonaniu przez
Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty.
Cena jednostkowa określona przez Wykonawcę w Formularzu cenowym zostanie ustalona na okres
ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
Wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo
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Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych)

Miejscowość i
data

Załącznik nr 4 do SIWZ
III. OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na wykonanie oznaczeń
zawartości pestycydów w 150 (+/- 2%) próbkach wody podziemnej pobranych w ramach
monitoringu diagnostycznego jednolitych części wód podziemnych w 2019 roku. (sygn.
postępowania: NZP-240-35/2019)
1)* nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018
r., poz.1986 ze zm.).
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych):

Miejscowość
i data:

2)* zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczamy, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjęliśmy

następujące

środki

naprawcze:

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

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania wykonawcy lub posiadającej
(ych) pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych):

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
oświadczenie składa każdy z wykonawców oddzielnie.
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się

o

udzielenie

Miejscowość
i data:

zamówienia

