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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia 
nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135.000 euro 

w trybie przetargu nieograniczonego na:

 Sukcesywne dostawy przetworów mięsnych 
dla Ośrodka Badawczo - Konferencyjnego 

IM PAN w Będlewie 

Znak sprawy: DAG/220/154/2017

            ZATWIERDZAM

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
Instytutu Matematycznego PAN

     dr hab. Joanna Rencławowicz

Warszawa, 8 sierpnia 2017 r.
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Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa
Strona internetowa Zamawiającego: www.impan.pl
Telefon: (22) 52 28 123
Faks: (22) 629 39 97
E-mail: zamowienia@impan.pl
Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie  art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,
oraz na podstawie obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
mają zastosowanie przepisy ustawy oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia  1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.   380 ze zm.), jak również przepisy ustawy
z  dnia  22  czerwca  2016  r.  o  zmianie  ustawy  -  Prawo  zamówień  publicznych  oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).

Rozdział III.  Przedmiot, termin i miejsce realizacji zamówienia. 

1. Przedmiotem  zamówienia  są  sukcesywne  dostawy  gotowych, gorących  przetworów
mięsnych dla Ośrodka Badawczo – Konferencyjnego IM PAN w Będlewie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  znajduje się w Załącznikach nr 1a i 1b do
SIWZ. 

3. Dostarczanie  zamawianych  produktów będzie  odbywało  się  stosownie  do  potrzeb,  na
podstawie przesyłanych do Wykonawcy jednostkowych zamówień (określających rodzaj
oraz ilość produktów) do obiektu Zamawiającego:  Ośrodka Badawczo-Konferencyjny
IM PAN w Będlewie, ul. Parkowa 1, 62-060 Stęszew 

4. Nazwa  i  kod  określony  według  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  dla  niniejszego
przedmiotu zamówienia: 

15.13.00.00-8 produkty mięsne

5. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom,  i  podania  przez  Wykonawcę  nazw
(firm) podwykonawców. 

6. Zamawiający  nie  wprowadza  zastrzeżenia  o  obowiązku  osobistego  wykonania  przez
wykonawcę kluczowych części zamówienia.

7. Termin  realizacji  zamówienia:  Przedmiot  umowy realizowany  będzie  sukcesywnie  od
dnia zawarcia Umowy przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania wartości Umowy.

8. Miejsce  realizacji  zamówienia: Instytut  Matematyczny  Polskiej  Akademii  Nauk,  
ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa.

9. Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: DAG/220/154/2017

2

http://www.pk.gov.pl/


Rozdział IV. Warunki udziału w postępowaniu 

1. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia następujących warunków
określonych w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczących: 

a) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Wykonawca  zobowiązany  jest  posiadać  aktualne  ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 50 000,00 zł.

b) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
Wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać  się  należytym  wykonaniem,
a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywaniem,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 (słownie:
trzech)  dostaw  (umów)  odpowiadających  swoim  rodzajem  przedmiotowi
zamówienia  i  wartości  co  najmniej  50  000,00  PLN  brutto  każda  (słownie:
pięćdziesiąt  PLN  brutto),  wraz  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane należycie. 
Przez dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia należy
rozumieć dostawę gorących gotowych przetworów mięsnych (pieczeni). 
Uwaga: 
 W  przypadku  umów  nadal  realizowanych  (dotyczy  wyłącznie  świadczeń

okresowych  lub  ciągłych)  Wykonawca  winien  podać  ich  wartość  tylko
w zakresie już zrealizowanym. 

 W  przypadku  zamówień  (umów)  rozliczanych  w  innej  walucie  niż  PLN,
Zamawiający  dokona  przeliczenia  tej  wartości  na  wartość  w  PLN
wg  średniego  kursu  NBP  dla  danej  waluty  z  dnia  publikacji  ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się
ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikował informacji o średnim kursie
walut,  Zamawiający  dokona  odpowiednich  przeliczeń  wg  średniego  kursu
z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikował ww. informacje.

2.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1
ustawy. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.  Jeżeli oferta Wykonawców, o której mowa w ust. 2, została wybrana, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.

4.  Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego
oferta  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza,  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

5.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie
treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie z art.  25a Ustawy
Pzp i rozporządzeniem Ministra Rozwoju 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).

6.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
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polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.

7. Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia,  Wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.

Rozdział V. Podstawy wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu

w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2.  Działając  na  podstawie  art.  24  ust.  5  pkt  1  ustawy  Pzp  Zamawiający  wykluczy

z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli  przez  likwidację  jego  majątku  lub  sąd  zarządził  likwidację  jego  majątku
w  trybie  art.  332  ust.  1  ustawy  z  dnia  15  maja  2015  r.  –  Prawo  restrukturyzacyjne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje
zaspokojenia  wierzycieli  przez  likwidację  majątku  upadłego,  chyba  że  sąd  zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

3. Zamawiający badając ww. podstawę do wykluczenia uwzględni art. 24 ust. 7 - 11 ustawy
Pzp.

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

A – Oświadczenia składane wraz z ofertą
1. Wraz  z  ofertą  Wykonawca  składa  aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenia

w  zakresie  wskazanym  przez  Zamawiającego  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  oraz
w niniejszej SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ oraz
że nie podlega wykluczeniu w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 4 do SIWZ. 

2. Wykonawca,  który  powołuje  się  na  zasoby innych podmiotów zamieszcza  informacje
o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust 1, w celu wykazania braku
istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  oraz  spełniania,  w  zakresie,  w  jakim
Wykonawca  powołuje  się  na  zasoby  innych  podmiotów,  warunków  udziału
w postępowaniu. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
stanowiące  wstępne  potwierdzenie  że  Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  zgodnie
ze wzorem oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, podpisane przez osoby
upoważnione  do  reprezentacji  danego  Wykonawcy,  składa  każdy  z  Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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4. Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  musi  udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie,  będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych  podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

B. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
1. W terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  na  stronie  internetowej  Zamawiającego

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa w oryginale
oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku
przynależności  do tej  samej  grupy kapitałowej  z  Wykonawcami,  którzy złożyli  oferty
w  przedmiotowym  postępowaniu,  Wykonawca  może  złożyć  wraz  z  oświadczeniem
dokumenty  bądź  informacje  potwierdzające,  że  powiązania  z  innym  Wykonawcą  nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu.  Wzór oświadczenia podany jest
w Załączniku nr 5 do SIWZ. 

2. W przypadku  gdy  Wykonawca  nie  należy  do  żadnej  grupy  kapitałowej  może  złożyć
stosowne  oświadczenie  w  tym zakresie,  wraz  z  ofertą  zgodnie  ze  wzorem zawartym
w  Załączniku  nr  4  do  SIWZ.  W  przypadku  zaistnienia,  po  dniu  złożenia
ww. oświadczenia, nowych okoliczności w zakresie przynależności do grupy kapitałowej
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego oświadczenia w tym zakresie. 

C. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego
Zamawiający  -  przed  wyborem  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  może  wezwać
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,
nie  krótszym  niż  5  dni,  aktualnych  na  dzień  złożenia,  oświadczeń  lub  dokumentów
potwierdzających:

1. Spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) Dokument potwierdzający,  że Wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;

2) Wykaz  dostaw  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych
również  wykonywanych,  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz  z  podaniem ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na rzecz
których usługi  zostały  wykonane wraz  z  załączeniem dowodów określających czy
te  usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie.  Wzór  Wykazu  usług  
stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
a) Dowodami,  o których mowa wyżej  w pkt  2,  są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmioty, na rzecz których dostawy były wykonane (a przypadku
świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  są  wykonywane),  a  jeżeli  z  uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; 

b) W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydanie
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

c) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości  zamawiającego,  może  on  zwrócić  się  bezpośrednio  do  właściwego
podmiotu,  na  rzecz  którego dostawy  były  wykonane,  a  w przypadku  świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty
w tym zakresie. 
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2. Brak podstaw do wykluczenia: 

1) odpis  z  właściwego  rejestru  lub  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp; 

2) Wykonawca  z  siedzibą  lub  miejscem  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej: 
a) Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium

Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamiast  dokumentów  o  których  mowa  w  pkt  1)
– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce  zamieszkania,  potwierdzające  odpowiednio,  że  nie  otwarto  jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed terminem składnia ofert. 

b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której  dokument  dotyczy,  nie  wydaje  się
dokumentów,  o  których  mowa  w  lit.  a),  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  przed  właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego  właściwym  ze  względu  na  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania
Wykonawcy  lub  miejsce  zamieszkania  tej  osoby.  Przepisy  lit.  a)  w  zakresie
terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 

Uwaga: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww.
oświadczenia i dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; 

3. Dokumenty i oświadczenia innego podmiotu, na którego zasobach polega na zasadach
art. 22a ustawy Pzp: 

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na
zasadach  określonych  w art.  22a  ustawy  Pzp,  przedstawienia  w  odniesieniu  do  tych
podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymienionych
w ust. 2. 

D. Informacje dodatkowe dotyczące oświadczeń i dokumentów

1. Oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania
określone w ustawie Pzp i przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju 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). 

2. Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu  postępowania
o  udzielenie  zamówienia,  Zamawiający  może na każdym etapie  postępowania  wezwać
Wykonawcę  do  złożenia  wszystkich  lub  niektórych  oświadczeń  lub  dokumentów
potwierdzających,  że  nie  podlegają  wykluczeniu,  spełniają  warunki  udziału
w  postępowaniu,  a  jeżeli  zachodzą  uzasadnione  podstawy  do  uznania,  że  złożone
uprzednio  oświadczenia  lub  dokumenty  nie  są  już  aktualne,  do  złożenia  aktualnych
oświadczeń lub dokumentów. 
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3. W przypadku  wskazania  przez  Wykonawcę  dostępności  oświadczeń  lub  dokumentów,
o których mowa w dziale  C ust.  2  w formie elektronicznej  pod określonymi adresami
internetowymi  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  baz  danych,  Zamawiający  pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
Zamawiający  żąda  od  Wykonawcy  przedstawienia  tłumaczenia  na  język  polski
wskazanych  przez  Wykonawcę  i  pobranych  samodzielnie  przez  Zamawiającego
dokumentów. 

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa  w  dziale  C  ust.  1  i  2,  które  znajdują  się  w  posiadaniu  zamawiającego,
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, 
o  których  mowa w  art.  25  ust.  1  pkt  1  i  3  ustawy  Pzp,  korzysta  z  posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

Rozdział VII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument

składający  się  na  ofertę  sporządzony  w  innym  języku  niż  język  polski  winien  być
złożony  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski,  poświadczonym  przez  Wykonawcę.
W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

2. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
3. Oferta  wraz  załącznikami  musi  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną

do  reprezentowania  Wykonawcy.  Upoważnienie  do  podpisania  oferty  musi  być
dołączone do oferty,  jeżeli  nie  wynika ono z innych dokumentów załączonych przez
Wykonawcę.

4. Jeżeli  osoba/osoby  podpisująca  ofertę  działa  na  podstawie  pełnomocnictwa,
pełnomocnictwo  to  musi  w  swej  treści  jednoznacznie  wskazywać  uprawnienie
do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferta powinna być złożona w takiej formie, która uniemożliwi jej zdekompletowanie.
7. Ofertę należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową.
8. Wskazane  jest  ponumerowanie  i  parafowanie  przez  osobę/y  upoważnioną/e

do podpisywania oferty zapisanych stron oferty oraz załączników.
9. Wszelkie  poprawki,  zmiany  lub  wykreślenia  w  treści  oferty  muszą  być  naniesione

w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/y uprawnioną/e
do podpisywania oferty.

10. Wszystkie  dokumenty  i  oświadczenia  muszą  być  dostarczone  w  formie  oryginałów,
a w przypadku, gdy przepisy tak stanowią – w formie czytelnych kserokopii, oraz muszą
być  parafowane  przez  osobę/y  upoważnione  do  podpisywania  oferty.  Niezależnie
od powyższego dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą 
„za zgodność z oryginałem” i  poświadczone parafką z imienną pieczątką.  Wymagane
specyfikacją  dokumenty  w  języku  obcym  muszą  być  złożone  wraz  z  tłumaczeniem
na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

11. Wymaga się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była podpisana przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W sytuacji reprezentowania  Wykonawcy
przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii.

12. Jeżeli  według  Wykonawcy  oferta  będzie  zawierała  informacje  stanowiące  tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane
te  należy  umieścić  w  oddzielnej  kopercie  wewnątrz  oferty,  opisanej „tajemnica
przedsiębiorstwa”, oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie
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dostępne  i  mogą  być  udostępniane  pozostałym  Wykonawcom  razem  z  protokołem
postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.

13. Do  oferty  muszą  być  załączone  oświadczenia,  których  wzory  stanowią  Załączniki
nr 3 i 4 do SIWZ oraz prezentacje fotograficzne potraw  z podaniem ich nazwy i opisem
zawierającym   nazwy  przypraw  i  dodatków  oraz  stopień/sposób  ich  przetworzenia.
Fotografie należy załączyć w wersji wydruku oraz elektronicznej na płycie CD zgodnie z
poniższymi wytycznymi:

1) Pieczona szynka (trzy fotografie – trzy różne ujęcia);
2) Dziczyzna – dzik pieczony (trzy fotografie – trzy różne ujęcia);
3) Jagnię pieczone (trzy fotografie – trzy różne ujęcia); 
4) Gęś pieczona (trzy fotografie – trzy różne ujęcia); 
5) Prosiak duży (trzy fotografie – trzy różne ujęcia).

14. Oferta powinna być złożona na Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2a do
SIWZ.

15. Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia,  w takiej  sytuacji
ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy
w  sprawie  zamówienia  publicznego.  Przepisy  dotyczące  Wykonawcy  stosuje  się
odpowiednio  do  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia
publicznego.  Pełnomocnictwo  do  reprezentowania  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy
w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania ofert  przez Wykonawców
wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Wykonawca  składa  w  formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

16. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu / kopercie z napisem:

Instytut Matematyczny
Polskiej Akademii Nauk

00-656 Warszawa, ul. Śniadeckich 8
OFERTA

(przetarg nieograniczony)
„Sukcesywne dostawy przetworów mięsnych dla Ośrodka Badawczo -

Konferencyjnego IM PAN w Będlewie”
znak sprawy DAG/220/154/2017

Termin składania ofert upływa w dniu 22 sierpnia 2017 r. o godz. 13:00 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 22 sierpnia 2017 r. godz. 14:00.

Zaleca się, aby opakowanie posiadało nazwę i adres Wykonawcy.

17. Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki
sposób  zabezpieczenia  treści  oferty,  który  uniemożliwia  osobom  postronnym,  czyli
jakiejkolwiek osobie, zapoznanie się z nią przed upływem terminu otwarcia ofert.

18. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę. Wykonawca
może  wprowadzić  zmiany,  poprawki,  modyfikacje  i  uzupełnienia  do  złożonej  oferty
przed upływem terminu składania ofert.  Powiadomienie o wprowadzaniu zmian przez
Wykonawcę  musi  być  złożone  według  takich  samych  wymagań  jak  składana  oferta,
ze  stosownym  dopiskiem  na  opakowaniu,  np.  „Zmiana  oferty”.  Koperty  oznaczone
dopiskiem „Zmiana oferty” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną dołączone
do oferty.
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19. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę lub
wycofać  się  z postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  poprzez  złożenie
stosownego  pisemnego  powiadomienia  (oświadczenia)  z  napisem  na  kopercie,  np.
„Wycofanie oferty”.

20. Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę w ofercie  części  zamówienia,  której
wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom.  W  przeciwnym  wypadku
Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  nie  zamierza  powierzać  podwykonawcom żadnej
części zamówienia.

Rozdział  VIII.  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego
z  Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  lub  dokumentów,
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Komunikacja  między Zamawiającym a  Wykonawcami odbywa się  zgodnie  z  wyborem
Zamawiającego  za  pośrednictwem operatora  pocztowego  w rozumieniu  ustawy  z  dnia
23 listopada 2012 r.  -  Prawo pocztowe (Dz.  U.  poz.  1529 oraz  z  2015 r.  poz.  1830),
osobiście,  za  pośrednictwem  posłańca,  faksu  lub  przy  użyciu  środków  komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147
i 615).

2. Zamawiający  wskazuje  następujący  numer  faksu: (22) 629  39  97 oraz  adres  poczty
elektronicznej: zamowienia@impan.pl. 

3. Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia
oraz  informacje  za  pośrednictwem  faksu  lub  przy  użyciu  środków  komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

4. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu
pełnomocnictwa.

5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy
z treścią pisma.

6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem
terminu.

7. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać
znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną
przez Zamawiającego.

8. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Pan Michał Lachowski tel: (22) 52 28 123.

9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.

Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Rozdział X. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp).
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Przedłużenie terminu związania ofertą – zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.
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Rozdział XI. Tryb udzielania wyjaśnień

1. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  z  wnioskiem  o  wyjaśnienie  treści
SIWZ.

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 ustawy
Pzp.

3. Pytania należy kierować na adres wskazany w Rozdz. I SIWZ lub faksem/pocztą e-mail
zgodnie z formą określoną w Rozdz. VIII pkt 1 SIWZ.

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią  SIWZ a treścią  udzielonych wyjaśnień jako
obowiązującą  należy  przyjąć  treść  pisma  zawierającego  późniejsze  oświadczenia
Zamawiającego.

Rozdział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę,  oznaczoną  jak  w  Rozdziale  VII  ust.  16  SIWZ,  w  zamkniętej  kopercie  należy
złożyć w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Śniadeckich 8 w pokoju nr 308 lub
przesłać na adres Zamawiającego w terminie do dnia 22 sierpnia 2017 r. do godz. 13 :00

2. Oferta  złożona  po  ww.  terminie  zostanie  zwrócona  Wykonawcy  zgodnie  
z postanowieniami art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Publiczne  otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu 22  sierpnia  2017  r.  o  godz.  14:00  
w siedzibie Zamawiającego w Warszawie w pokoju nr 308 Otwarcie ofert jest jawne.

4. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  łączną  kwotę,  jaką  zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieszcza  na  stronie  internetowej
informacje dotyczące:

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2)  firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3)  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności
zawartych w ofertach.

Rozdział XIII. Badanie ofert

1. W toku dokonywania czynności związanych z badaniem i oceną ofert Zamawiający może
żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich
ofert – zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych

dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych

zmian w treści oferty,
        - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust.  1  ustawy  Pzp,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
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wskazane  przez  Zamawiającego  wątpliwości,  Zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,
uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  do  udzielania  wyjaśnień  w  terminie  przez  siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

4. Jeżeli  Wykonawca  nie  złożył  wymaganych  pełnomocnictw  albo  złożył  wadliwe
pełnomocnictwa,  Zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia  w  terminie  przez  siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta  Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy
okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1  i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

7. Zamawiający  odrzuci  ofertę  w  przypadku  zaistnienia  wobec  niej  którejkolwiek
z przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

Rozdział XI: Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca  określa  cenę  realizacji  zamówienia  poprzez  wskazanie  w  Formularzu
ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a do SIWZ łącznej ceny
ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia, a cenę za poszczególny asortyment
w Załączniku nr 2b do SIWZ - Formularz cenowy 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia w tym m.in. koszty dostarczenia produktów do Zamawiającego
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej
SIWZ.

3. Podane w formularzu cenowym (Załącznik  nr  2b do SIWZ) ilości  produktów zostały
określone na podstawie potrzeb ubiegłorocznych i służyć będą jedynie do porównania
i oceny ofert.  Faktyczne ilości zamawianych produktów będą zależały od zgłaszanych
w ciągu roku potrzeb, oraz rozliczane będą wg cen jednostkowych podanych w ofercie.

4. Załącznik nr 2b Formularz cenowy należy wypełnić najpierw dla każdej pozycji (wiersza)
uzupełniając  w  szczególności  cenę  brutto,  wartość  brutto  (jako  iloczyn  ilości  i  ceny
brutto), a w dalszej kolejności zsumować wiersze.

5. Wartość brutto jest ceną ostateczną oferty.

6. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy
określonym w niniejszej SIWZ.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto.

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

9. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

10. Jeżeli  w postępowaniu złożona będzie oferta,  której  wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek  od  towarów  i  usług,  który  miałby  obowiązek  rozliczyć  zgodnie  z  tymi
przepisami.  W  takim  przypadku  Wykonawca,  składając  ofertę,  jest  zobligowany
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poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego  obowiązku  podatkowego,  wskazując  nazwę  (rodzaj)  towaru,  których
dostawa będzie prowadzić do jego powstania,  oraz  wskazując ich  wartość bez  kwoty
podatku. 

Rozdział XIV. Opis kryteriów oceny ofert oraz sposobu wyliczenia ceny

1.  Przy  dokonywaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  stosować  będzie   
      następujące kryteria oceny ofert:

1. Cena brutto (C) – 60%
2. Czas dostawy produktów (D) – 20%
3. Prezentacja potrawy (P) – 20%

2.  Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie
poniższych wzorów:

1) Cena brutto (C) – 60%:

C= Cmin/Ci x 60
gdzie:
i - numer oferty,
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium: cena brutto, 
Cmin - najniższa cena brutto oferty spośród cen brutto z pośród  wszystkich ofert,
Ci - cena brutto ocenianej, badanej oferty.

Ocenie  zostanie  poddana  cena  brutto,  podana  przez  Wykonawcę  w  pkt  1  ppkt  1)
Formularza Oferty.

2) Czas dostawy produktów (D) – 20%:

Punkty  w  tym  kryterium  przyznawane  będą  w  zależność  od  deklarowanego
(zaoferowanego) czasu dostawy produktów do  Ośrodka Badawczo-Konferencyjny IM
PAN  w  Będlewie,  ul.  Parkowa  1,  62-060  Stęszew od  momentu  przesłania
zapotrzebowania z zastrzeżeniem że nie może być on dłuższy niż  72  godziny* - według
tabeli:

Zaoferowany czas dostawy produktów od
momentu przesłania zapotrzebowania 

Ilość przyznanych punktów

Do 72 godzin 0

Do 48 godzin 10

Do 24 godzin 15

Do 12 godzin 20

Ocenie  zostanie  poddana  ilość  godzin  zaoferowana  przez  Wykonawcę  w  pkt  1  ppkt  2)
Formularza Oferty.
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Oferowany  przez  Wykonawcę  termin  dostawy nie  może  być  dłuższy  niż  72  godziny  od
zapotrzebowania.  W przypadku  zaoferowania  terminu  powyżej  72  godzin  oferta  zostanie
uznana za niezgodną z SIWZ i odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W tym
kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

3) Kryterium  prezentacja potrawy (P)  Ocena niniejszego kryterium zostanie dokonana na
podstawie dołączonej do oferty prezentacji potraw, o której mowa w rozdziale VII ust. 13
SIWZ i będzie polegała na ocenie przez członków zespołu oceniającego powołanych przez
Zamawiającego.  Członkowie  zespołu   przy  ocenie  prezentacji  będę  brali  pod  uwagę
następujące podkryteria: 

a) wygląd wykonanych potraw, oceniana w zakresie od 1 do 10 pkt,
b) różnorodność rozumiana jako szlachetność dodatków, z których wykonana została

zaprezentowana  potrawa  (np.  rodzaj  zastosowanych  przypraw i  dodatków oraz
stopień/sposób ich przetworzenia), oceniana w zakresie od 1 do 10 pkt.

Punkty zostaną przyznane przez członków zespołu na podstawie oceny prezentacji potrawy.
Każda  osoba  z  zespołu  przyzna  badanej  ofercie  od  0  do  20  pkt  w  kryterium.  Punkty
przyznane przez poszczególne osoby z Komisji zostaną zsumowane, a następnie podzielone
przez ilość osób dokonujących oceny. Uzyskana liczba  stanowić będzie punktację w tym
kryterium.

4) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby
punktów  uzyskanych  we  wskazanych  kryteriach  uzyska  najwyższą  łączną  liczbę
punktów (P) obliczoną zgodnie ze wzorem:

Ł= C + D + P

gdzie:
Ł – łączna liczba otrzymanych punktów,
C – liczba punktów przyznanych w kryterium: cena brutto, 
D – liczba punktów przyznanych w kryterium: czas dostawy produktów,
P – liczba punktów przyznanych w kryterium: prezentacja potrawy 

3. Punkty będą  zaokrąglane  do dwóch miejsc  po  przecinku lub  z  większą  dokładnością,
jeżeli  przy  zastosowaniu  wymienionego  zaokrąglenia  nie  występuje  różnica  w  ilości
przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
5. Cena  brutto  musi być podana w PLN i w takiej walucie będzie rozliczane zamówienie

pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
6. W cenie, o której mowa w ust. 5, winny zostać ujęte wszelkie koszty związane z realizacją

zamówienia. 
7. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915).
8. Jeżeli  zostanie  złożona  oferta,  której  wybór  będzie  prowadził  do  powstania

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w ofercie ceny
podatek  od  towarów  i  usług,  który  miałby  obowiązek  rozliczyć  zgodnie  z  tymi
przepisami.  Jeżeli  wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego
obowiązku  podatkowego,  Wykonawca  składając  ofertę,  informuje  Zamawiającego
o  tym  fakcie,  wskazując  nazwę  (rodzaj)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
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podatku.
9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,  zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej
cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Rozdział XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona (upoważnione)
do  reprezentowania  Wykonawcy  wymieniona  (wymienione)  w  aktualnym  odpisie  z
właściwego rejestru albo w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej lub pełnomocnik, który przedstawi stosowne pełnomocnictwo wraz z ofertą
lub przed zawarciem umowy od osoby (osób) wymienionej (wymienionych) w powyższym
dokumencie - oryginał dokumentu lub kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie.

2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się
o  udzielenie  zamówienia,  Zamawiający  żąda  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie
zamówienia  publicznego  przedstawienia  umowy  regulującej  współpracę  tych
wykonawców - oryginał dokumentu lub kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie.

Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia,  które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej  umowy w sprawie zamówienia publicznego,  ogólne warunki
umowy albo wzór umowy, jeżeli  Zamawiający wymaga od Wykonawcy,
aby zawarł  z  nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach

Zamawiający  wymaga  od Wykonawcy,  aby zawarł  z  nim umowę w sprawie  zamówienia
publicznego na warunkach określonych we Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do
SIWZ. 

Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  
w  toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy,  a  także  innemu  podmiotowi  jeśli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp
odnoszące się do postępowań na dostawy, usługi o wartości poniżej 135 000 euro, zgodnie  
z art. 179 i kolejnymi ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w
postaci  papierowej  albo  w  postaci  elektronicznej,  opatrzone  odpowiednio  własnoręcznym
podpisem  albo  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  Odwołujący  przesyła  kopię
odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Rozdział  XVIII.  Maksymalna  liczba  Wykonawców,  z  którymi  Zamawiający  zawrze
umowę  ramową,  jeżeli  Zamawiający  przewiduje  zawarcie  umowy
ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67
ust.  1  pkt  6  i  7  ustawy Pzp,  jeżeli  Zamawiający  przewiduje  udzielenie
takich zamówień.
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Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
ustawy Pzp.

Rozdział  XX.  Opis  sposobu  przedstawiania  ofert  wariantowych  oraz  minimalne
warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi
kryteriami  oceny,  jeżeli  Zamawiający  wymaga  lub  dopuszcza  ich
składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział XXI. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego
Strona internetowa Zamawiającego: www.impan.pl

Rozdział  XXII.  Informacje  dotyczące  walut  obcych,  w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia  między  Zamawiającym a Wykonawcą,  jeżeli  Zamawiający
przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

Rozdział XXIII. Aukcja elektroniczna
Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  aukcji
elektronicznej.

Rozdział  XXIII.  Aukcja  Wysokość  zwrotu  kosztów  udziału  w  postępowaniu,  jeżeli
Zamawiający przewiduje ich zwrot

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający  informuje,  że  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem i  złożeniem

oferty ponosi Wykonawca.

Spis załączników do SIWZ:

1. Załącznik Nr 1a – Opis przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik Nr 1b  - Opis przedmiotu zamówienia(szacunkowa ilość produktów),
3. Załącznik Nr 2a  – Formularz oferty,
4. Załącznik Nr 2b - Formularz cenowy,
5. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału

w postępowaniu,
6. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

z postępowania,
7. Załącznik nr 5  – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
8. Załącznik nr 6  – Wykaz wykonanych dostaw,
9. Załącznik nr 7  – Projekt umowy.
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Załącznik nr 1a do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia  są  sukcesywne  dostawy produktów gorących  mięsnych  dla
Ośrodka Konferencyjnego Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie,

 2. Zamawiający może, nie przekraczając ogólnej wartości umowy, zmienić (zwiększyć lub
zmniejszyć) w każdej z pozycji, ilość produktów określone w Załączniku Nr 1b do SIWZ.

 3. Produkty  objęte  niniejszym  zamówieniem  muszą  być  dostarczone  do  Ośrodka
Konferencyjnego  Instytutu  Matematycznego  PAN,  62-060  Stęszew,  Będlewo,
ul.  Parkowa 1, w  opakowaniach zabezpieczających je przed uszkodzeniem oraz utratą
walorów smakowych i temperatury w czasie transportu zgodnie z przepisami HACCP,
Każda dostawa musi posiadać obligatoryjnie dokument zawierający następujące dane:

 3.1.Nazwę środka spożywczego,
 3.2.Dane dotyczące składników występujących w środku spożywczym,
 3.3.Datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia,
 3.4. Dane identyfikujące producenta środka spożywczego, 
 3.5. Dane identyfikujące kraj, w którym wyprodukowano środek spożywczy,
 3.6.Zawartość netto lub liczbę sztuk środka spożywczego w opakowaniu,
 3.7.Warunki  przechowywania,  w przypadku gdy jego jakość zależy od warunków

przechowywania,
 4. Dostarczanie, produktów będzie odbywało się sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego,

na podstawie jednostkowych zamówień (określających rodzaj,  ilość produktów termin
realizacji) przesyłanych do Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną.

 5. Dostawy będą  realizowane w ciągu  maksymalnie  72  godzin  od  momentu  zgłoszenia
zapotrzebowania przez Zamawiającego, w sytuacjach awaryjnych dostawy realizowane
będą w terminie do 48 godzin od zgłoszenia.

 6. Wykonawca dostarczy  przedmiot  umowy własnym transportem,  na  własny kosz  i  na
własne ryzyko.

 7. Wykonawca  zobowiązuje  się  zawiadomić  Zamawiającego  o  przygotowaniu  towaru
i terminie jego dostawy.

 8. Każdy  produkt  wytwarzany  będzie  zgodnie  z  ustawą  o  bezpieczeństwie  żywienia
i żywności oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie oraz instrukcjami HACCP.

 9. Każdy dostarczony produkt winien być I klasy, zgodny z Polską Normą.
 10. Wykonawca jest zobowiązany do:

 10.1. zagwarantowania,  że  dostarczane  artykuły  spełniają  wymogi  sanitarno-
epidemiologiczne  ich  pozyskiwania,  składowania,  transportu  oraz  sprzedaży
bezpośredniej; 

 10.2. posiadania atestów stwierdzających,  że zwierzęta,  z których uzyskano mięso
zostało  poddane  badaniom  przed  i  po  uboju,  wydanych  zgodnie
z obowiązującymi przepisami;

 10.3.zapewnienia świeżego asortymentu, z odpowiednim terminem przydatności do
spożycia, wg obowiązujących norm. 

 10.4.dostarczania  artykułów  spożywczych,  zgodnie  z  wymaganiami  dotyczącymi
przestrzegania zasad higieny określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny
środków spożywczych  (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1 Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t.34, str. 319, z późn. zm.).

 11. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do
każdego  produktu  odpowiedni  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  normami
europejskimi itp.
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 12. Cechy dyskwalifikujące  wspólne  dla  mięsa:  obce  posmaki,  zapachy,  oślizgłość,  nalot
pleśni,  zazielenienie  mięsa,  występowanie  gruczołów,  fragmentów  kości,  niska
temperatura produktu.

 13. Obligatoryjne  wymagania  w  zakresie  opakowań,  w  których  dostarczane  będą  mięso:
pojemniki, z pokrywami, czyste, bez obcych zapachów, powinny być przeznaczone tylko
do  jednego  asortymentu,  produkty  powinny  być  ułożone  w  opakowaniu  w  sposób
niepowodujący deformacji i zapewniający estetyczny wygląd gotowego wyrobu.

 14. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie umowy.

 15. Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  jakość  dostawy,  zgodność  z  wymaganiami
jakościowymi określonymi dla przedmiotu umowy.

 16. W przypadku odstępstw bądź wątpliwości co do zastosowanego surowca, Wykonawca
zobowiązany jest na życzenie Zamawiającego do poddania zakwestionowanego surowca
ekspertyzie  na  swój  koszt.  W  przypadku  potwierdzenia  przez  eksperta  odstępstw
od żądanych parametrów Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany.

 17. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przyjęcia  zwrotu  i  wymiany  wadliwych,
niespełniających  wymagań  określonych  w  niniejszej  umowie  lub  uszkodzonych
w wyniku transportu towarów na własny koszt.

 18. Wszelkie reklamacje załatwiane będą w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
 19. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji umowy, rozumiana jako staranność

profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy.
 20. Ustalenia  i  decyzje  dotyczące  wykonywania  zamówienia  uzgadniane  będą  wyłącznie

przez ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
 21. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych,

które mogą wpływać na wystawianie faktur,  ich księgowanie i  rozliczanie  dla  celów
podatkowych, takich jak nazwa firmy, adres, numer konta, numer NIP itp.
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Załącznik nr 1b do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

(szacunkowa ilość produktów)

Lp Nazwa
produktu/opis

J.m. Ilość*

1 Pieczona szynka wieprzowa
Szynka bez kości w całości ze skórą, poddana 
plastyfikacji. Produkt dostarczony gorący wraz 
z farszem z mięsa, podrobów i kaszy. Waga 
ustalana w indywidualnym zamówieniu.  
Usługa: dostawa do godziny 01:00, produkt 
dostarczany gotowy do zjedzenia.

kg. 500

2 Dzik pieczony w całości, przyprawiony. 
Produkt dostarczany gorący z farszem z mięsa, 
podrobów i kaszy, gotowy do zjedzenia. Waga 
27-35 kg Usługa: dostawa do godziny 01:00

Szt. 12

3 Jagnię pieczone w całości, przyprawione. 
Produkt dostarczany gorący z farszem z mięsa, 
podrobów i kaszy, gotowy do zjedzenia. Waga 
14-17 kg Usługa: dostawa do godziny 01:00

Szt. 8

4 Gęś pieczona w całości, przyprawiona. Produkt 
dostarczany gorący z farszem z mięsa, 
podrobów i kaszy, gotowy do zjedzenia. Waga 
6-7 kg Usługa: dostawa do godziny 01:00

Szt. 4

5 Prosiak duży pieczony w całości, przyprawiony.
Produkt dostarczany gorący z farszem z mięsa, 
podrobów i kaszy, gotowy do zjedzenia. Waga 
24-30 kg Usługa: dostawa do godziny 01:00

Szt. 16

*  podane  przez  Zamawiającego  szacunkowe  ilości  mają  charakter  jedynie  orientacyjny,  zostały
określone  na  podstawie  potrzeb  z  lat  ubiegłych  i  służą  do  wyboru  najkorzystniejszej  oferty.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia produktów w podanych ilościach, ani do zwrotu
Wykonawcy kwoty stanowiącej równowartość niezamówionych ilości artykułów. Faktycznie zamawiane
ilości  produktów  będą  wynikać  z  bieżących  potrzeb  Zamawiającego  po  cenach  jednostkowych
przedstawionych w ofercie.

....................., dnia …..........….2017 r.                …………………………..……………..

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania
 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczątką)



Załącznik nr 2a do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy : _________________________________________________________

Adres :                       __________________________________________________________

NIP :                          __________________________________________________________

Telefon /faks:            __________________________________________________________

Adres e-mail               _________________________________________________________

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

Siedziba:  Instytut  Matematyczny  Polskiej  Akademii  Nauk,  ul.  Śniadeckich  8,  
00-656 Warszawa.

Przystępując  do  prowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  
nr  DAG/220/154/2017  na  „Sukcesywne  dostawy  przetworów  mięsnych  dla  Ośrodka
Badawczo - Konferencyjnego IM PAN w Będlewie”  

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ, a w szczególności z
opisem przedmiotu zamówienia określonym w załącznikach nr 1a i 1b SIWZ na
następujących warunkach:
1) cena brutto w kwocie ………………………(słownie …..……………….…..

…………………… ),
2) czasu dostawy produktów do  Ośrodka Badawczo-Konferencyjny IM PAN w

Będlewie,  ul.  Parkowa  1,  62-060  Stęszew od  momentu  przesłania
zapotrzebowania .…………….. godzin (maksymalnie 72 godziny)

2. Oświadczamy,  że  oferowana  cena  jest  stała  i  obowiązuje  przez  cały  okres
realizacji zamówienia.

3. Podwykonawcy.
1) Przedmiot  zamówienia  zamierzam  zrealizować  bez  udziału*  /  z

udziałem*podwykonawcy/ów: Następującym podwykonawcom powierzymy
wykonanie następujących części zamówienia:

Nazwa (firma) podwykonawcy Część  (zakres)  przedmiotu
zamówienia  powierzony
podwykonawcy 



Uwaga  –  Brak  wpisu  i  skreślenia  powyżej  rozumiany  jest,  iż
przedmiotowe  zamówienie  realizowane  będzie  bez  udziału
podwykonawców.

2) Powołując się na zasoby poniższego podwykonawcy na zasadach określonych
w art.  22a  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  powierzymy  mu
wykonanie następujących części zamówienia*:

Nazwa (firma) podwykonawcy 
(innego podmiotu)

Część (zakres) przedmiotu
zamówienia powierzony

podwykonawcy 

Uwaga  –  Brak  wypełnienia  powyższej  tabeli  rozumiany  jest,  iż
przedmiotowe  zamówienie  realizowane  będzie  bez  udziału
podwykonawców,  na  których  zasobach  polega  Wykonawca  w  celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczam/my, że:

1) Zapoznałam/em/liśmy  się  z  treścią  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia i nie wnoszę/nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz
zdobyłam/em/liśmy  wszelkie  informacje  konieczne  do przygotowania
oferty;

2) oferowany przeze mnie/przez nas przedmiot zamówienia spełnia warunki
określone  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  w  tym
w Projekcie umowy i Opisie Przedmiotu Zamówienia;

3) uważam się/uważamy się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres
30 dni od upływu terminu składania ofert;

4) w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania
umowy  na warunkach  zawartych  w  SIWZ  oraz  w  miejscu  i  terminie
określonym przez Zamawiającego;

5. Do oferty załączam/my:

1) ………………………………………………………………………………

2) ..……………………………………………………………….…………….

6. Oferta wraz z załącznikami zawiera ……….… ponumerowanych stron.

*niepotrzebne skreślić

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

(miejscowość i data)                                       (imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



Załącznik nr 2b do SIWZ

Formularz cenowy 

Lp Nazwa

produktu

J.m. Ilość* Cena
jednostkowa

netto

Wartość
netto

(4x5)

Stawka

VAT

Kwota
VAT

Wartość

Brutto

(6+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Pieczona 
szynka

kg. 500

2 Dziczyzna- 
dzik pieczony

Szt. 12

3 Jagnię 
pieczone

Szt. 8

4 Gęś pieczona Szt. 4

5 Prosiak duży Szt. 16

*  podane  przez  Zamawiającego  szacunkowe  ilości  mają  charakter  jedynie  orientacyjny,  zostały
określone  na  podstawie  potrzeb  z  lat  ubiegłych  i  służą  do  wyboru  najkorzystniejszej  oferty.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia produktów w podanych ilościach, ani do zwrotu
Wykonawcy kwoty stanowiącej równowartość niezamówionych ilości artykułów. Faktycznie zamawiane
ilości  produktów  będą  wynikać  z  bieżących  potrzeb  Zamawiającego  po  cenach  jednostkowych
przedstawionych w ofercie.

....................., dnia …..........….2017 r.            ………………………….………………..

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania
 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczątką)



Załącznik nr 3 do SIWZ 

Z  amawiający:  
Instytut Matematyczny 
Polskiej Akademii Nauk 
ul. Śniadeckich 8
00-656 Warszawa

Wykonawca:

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

(nazwa Wykonawcy)

…………………………………………………………………………….………….

(dokładny adres /siedziba Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………….

(w zależności od podmiotu nr KRS lub CEiDG)

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

(w zależności od podmiotu NIP/PESEL)

reprezentowany przez:

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

…………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

A. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca oświadcza, że jest:
- mikroprzedsiębiorstwem*
- małym przedsiębiorstwem*
- średnim przedsiębiorstwem*
- innym niż ww.*

* niepotrzebne skreślić

(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.)



B. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą
Pzp.

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
nr  DAG/220/154/2017 na  „Sukcesywne  dostawy  przetworów  mięsnych  dla  Ośrodka

Badawczo - Konferencyjnego IM PAN w Będlewie”,  prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego  przez  Instytut  Matematyczny  Polskiej  Akademii  Nauk,
oświadczam, co następuje.

I. DOTYCZY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam,  że  spełniam  warunek  udziału  w  postępowaniu  określony  przez
Zamawiającego  w  rozdziale  IV  ust.  1  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia, tj.:

a) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Posiadam aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę
gwarancyjną co najmniej 50 000,00 zł.

b) Zdolność  techniczną  lub  zawodową:  W  okresie  ostatnich  3  lat  przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie,  należycie wykonałem, a  w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuję)  co najmniej  3 (słownie:  trzy)
dostawy  (umowy)  odpowiadających  swoim  rodzajem  przedmiotowi
zamówienia tj. dostaw gorących gotowych przetworów mięsnych o wartości
co najmniej 50 000,00 PLN brutto każda (słownie: pięćdziesiąt  tysięcy PLN
brutto).

3. INFORMACJA  W  ZWIĄZKU  Z  POLEGANIEM  NA  ZASOBACH
INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu
określonego  przez  Zamawiającego  w  rozdziale  IV  ust.  1  pkt  Specyfikacji
Istotnych  Warunków  Zamówienia,  polegam  na  zasobach  następujących/cego
podmiotów/tu*:

Nazwa podmiotu: ……………..……………………………………………….

Adres (siedziba) podmiotu: ………….………………………………….…..

Zakres udostępnianych zasobów ……………………………………………

(wskazać odpowiedni zakres zasobów – np. zdolność techniczna lub zawodowa)

Nazwa podmiotu:………………………………….…………………………



Adres (siedziba) podmiotu: ………………………...……………………….

Zakres udostępnianych zasobów ……………………………………..…..…

(wskazać odpowiedni zakres zasobów – np. zdolność techniczna lub zawodowa)

* Uwaga – wymienić wszystkie inne podmioty i dla każdego odrębnie wymienić zasoby, które udostępnia on Wykonawcy

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji  wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu
informacji.

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

        (miejscowość, data)                                                                   (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

            przedstawiciela Wykonawcy)



Załącznik nr 4 do SIWZ

Z  amawiający:  
Instytut Matematyczny 
Polskiej Akademii Nauk 
ul. Śniadeckich 8
00-656 Warszawa

Wykonawca:

………………………………………………………..……………...…………….

(nazwa Wykonawcy)

……………………………………………………………………..……………….

(dokładny adres /siedziba Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………….

(w zależności od podmiotu nr KRS lub CEiDG)

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

(w zależności od podmiotu NIP/PESEL)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

1. DOTYCZY PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego

nr DAG/220/154/2017 na „Sukcesywne dostawy przetworów mięsnych dla Ośrodka

Badawczo - Konferencyjnego IM PAN w Będlewie”, oświadczam, co następuje.

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1) Z zastrzeżeniem informacji zawartych w pkt 5) oświadczam, że nie podlegam
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 -18, oraz pkt
20-22 ustawy Pzp,

2)  W  zakresie  przesłanki  wymienionej  w  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp
oświadczam,  że  zobowiązuję  się  do  złożenia  na  żądanie  Zamawiającego



oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających  niepodleganie  wykluczeniu
z postępowania.

3)  W  zakresie  przesłanki  wymienionej  w  art.  24  ust.  1  pkt  19  ustawy  Pzp
oświadczam, że:

a)  nie  brałem  udziału  w  przygotowaniu  przedmiotowego  postępowania
o udzielenie zamówienia*,  

b) moi pracownicy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło,  agencyjnej  lub innej  umowy o świadczenie  usług,  nie  brali  udziału w
przygotowaniu przedmiotowego postępowania* 

c)  brałem  udział  w  przygotowaniu  przedmiotowego  postępowania
o udzielenie zamówienia* 

d)  moi  pracownicy  lub  osoby  wykonujące  pracę  na  podstawie  umowy
zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług brali udział w
przygotowaniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia*

Opis  okoliczności  uczestniczenia  w  przygotowaniu  przedmiotowego
postępowania przez Wykonawcę, jego pracowników lub innych osób:

…………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

4) Z zastrzeżeniem informacji zawartych w pkt 5) oświadczam, że nie podlegam
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp,
tj.:  w stosunku do którego  otwarto  likwidację,  w zatwierdzonym przez  sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli  przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził  likwidację jego
majątku  w  trybie  art.  332  ust.  1  ustawy z  dnia  15  maja  2015  r.  –  Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z
2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony  prawomocnym
postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia
wierzycieli  przez  likwidację  majątku  upadłego,  chyba  że  sąd  zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
– Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz
z 2016 r. poz. 615);

5)  Oświadczam,  że  zachodzą  w  stosunku  do  mnie  przesłanki  wykluczenia
z postępowania na podstawie*:

a)  art. 24 ust 1 pkt ………………… ustawy Pzp 

    b)  art. 24 ust 5 pkt ………………… ustawy Pzp 
(należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp.).

Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp oświadczam*, że w związku
z wyżej wskazanymi okolicznościami, podjąłem następujące środki naprawcze:

Ad a) …………………………………………………………………………



Ad b)  ……………………………………………………………………...…

* wykreślić w przypadku braku przesłanek wykluczenia;

Należy szczegółowo opisać podjęte środki naprawcze w załączeniu przedstawiając dowody na to że podjęte przez 
Wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. 

II.  OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODMIOTU,  NA  ZASOBY
KTÓREGO POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/cych podmiotu/tów,  na których
zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu*, tj.:

7. Nazwa podmiotu: …………………………………………….………………

Adres (siedziba) podmiotu: ………………………………….………………

KRS / CEiDG: …………………………………………..………………….

NIP / PESEL: ……………………………………………………………….

8.  Nazwa podmiotu:…………………..…………………...……………………

Adres  (siedziba)  podmiotu:  ……………….………………………………….
KRS / CEiDG: ………………………………………………………….……..

NIP/PESEL…………………………………………………………………….

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 ustawy Pzp oraz w ust. 5 ustawy Pzp 
w  zakresie  wskazanym  przez  Zamawiającego  w  rozdziale  V  SIWZ  oraz
ogłoszeniu o zamówieniu.

* niepotrzebne skreślić

Należy wymienić wszystkie podmioty, na zasoby których powołuje się Wykonawca.

III. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Zgodnie z zapisem SIWZ rozdz. VI lit. B ust. 2  oświadczam:

 że  nie  należę  do  żadnej  grupy  kapitałowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.
331, z późn. zm.)*

 należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
i złożę stosowne oświadczenie po uzyskaniu informacji o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp.*

*niewłaściwe skreślić 



IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji  wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu
informacji.

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

        (miejscowość, data)                           (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



Załącznik nr 5 do SIWZ

Uwaga:  Oświadczenie jest  składane w terminie  3 dni  od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp.

……………………………………………………..

             (nazwa i adres wykonawcy)

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Będąc  upoważnionym  do  reprezentowania  ww.  Wykonawcy  w  postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego nr DAG/220/154/2017 na „Sukcesywne dostawy
przetworów  mięsnych  dla  Ośrodka  Badawczo  -  Konferencyjnego  IM  PAN  w
Będlewie” informuję, że*: 

 Wykonawca nie  należy do tej  samej  grupy kapitałowej1 w rozumieniu ustawy
z dnia16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.)* z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 Wykonawca  przynależy  do  grupy  kapitałowej1 w  rozumieniu  ustawy  z  dnia
16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331,
z  późn.  zm.)  łącznie  z  nw.  Wykonawcami,  którzy  złożyli  oferty
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia**:

1) ……………………………………………………………………..

2) ……………………………………………………………………….

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

        (miejscowość, data)                                                    (Imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 
 przedstawiciela wykonawcy)

* niewłaściwe skreślić 

** wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności  do grupy kapitałowej Wykonawca może
załączyć dokumenty  bądź informacje  potwierdzające,  że  powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

1Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz.
U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który
są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę.



Załącznik nr 6 do SIWZ

……………………………………………………..

             (nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Będąc upoważnionym do reprezentowania  ww.  Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia  publicznego  nr  DAG/220/154/2017 na  „Sukcesywne  dostawy przetworów
mięsnych  dla  Ośrodka  Badawczo  -  Konferencyjnego  IM  PAN  w  Będlewie”
potwierdzając spełnienie warunku, który został wskazany w Rozdziale IV ust. 1 lit. b) SIWZ,
oświadczam/y że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wykonałem/liśmy
(a w przypadku świadczeń ciągłych, również wykonujemy) następujące dostawy: 

L.p.
Nazwa

zamówienia
(umowy)

Wartość
zamówienia

(usługi)
brutto**

Czas realizacji
Nazwa i adres

Zamawiającego
Zakres zamówienia 

Początek 
(dd.mm.rr)

Zakończenie
(dd.mm.rr)

1.

Dostawa gorących
gotowych przetworów
mięsnych (pieczeni) 

o wartości minimum 50
tys. PLN brutto

TAK/NIE*

2.

Dostawa gorących
gotowych przetworów
mięsnych (pieczeni) 

o wartości minimum 50
tys. PLN brutto

TAK/NIE*

3.

Dostawa gorących
gotowych przetworów
mięsnych (pieczeni) 

o wartości minimum 50
tys. PLN brutto

TAK/NIE*

.…
……………………………….

Załączniki do WYKAZU:
(Dowody, o których mowa w Rozdziale VI dział C ust. 1 pkt 2)  SIWZ.
1. ………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………….

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

          (miejscowość, data)                        (Imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Uwaga: 

W przypadku umów nadal  realizowanych (dotyczy wyłącznie  świadczeń okresowych lub
ciągłych) wykonawca winien podać w ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym.



Załącznik nr 7 do SIWZ

Wzór umowy

Instytutem Matematycznym Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w  Warszawie (00-
656) przy ul. Śniadeckich 8 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje:
..............................................................................................….…………………….
a
.................................................................…………………..……………......................
 Wykonawcą, którego reprezentuje:
........................................................……………………….............................................

o następującej treści:

Niniejsza  umowa,  zwana  dalej  „Umową”,  zostaje  zawarta  w  wyniku
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nr  DAG/220/151/2017,
przeprowadzonego  w  trybie  zapytania  o  cenę,  podstawie  ustawy  z  dnia  29
stycznia  2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.  z  2015 r.,  poz.  2164
z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. o wartości szacunkowej poniżej progów
określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy.

§ 1

Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem  zamówienia  są  sukcesywne  dostawy  produktów  mięsnych  dla

Ośrodka  Konferencyjnego  Instytutu   Matematycznego  PAN  w  Będlewie,
zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1b i 1b do
umowy.

2. Zamawiający  może,  nie  przekraczając  ogólnej  wartości  umowy,  zmienić
(zwiększyć  lub  zmniejszyć)  w każdej  z pozycji,  ilość  produktów określone  w
Załączniku Nr 1b do umowy.

§ 2

Sposób realizacji zamówienia

1. Produkty objęte  niniejszym zamówieniem muszą  być  dostarczone  do  Ośrodka
Konferencyjnego  Instytutu  Matematycznego  PAN,  62-060  Stęszew,  Będlewo,
ul.  Parkowa  1,  w  opakowaniach  zabezpieczających  je  przed  uszkodzeniem
w czasie transportu, zgodnie z przepisami HACCP, każda dostawa musi posiadać
obligatoryjnie dokument zawierający :
1) Nazwę środka spożywczego,
2) Dane dotyczące składników występujących w środku spożywczym,
3) Datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia,
4) Dane identyfikujące producenta środka spożywczego,



5) Dane identyfikujące kraj, w którym wyprodukowano środek spożywczy,
6) Zawartość netto lub liczbę sztuk środka spożywczego w opakowaniu,
7) Warunki przechowywania, w przypadku gdy jego jakość zależy od warunków

przechowywania,
2. Dostarczanie,  produktów  będzie  odbywało  się  sukcesywnie  do  potrzeb

Zamawiającego,  na podstawie jednostkowych zamówień (określających rodzaj,
ilość  produktów  termin  realizacji)  przesyłanych  do  Wykonawcy  faksem  na
nr ..........…............... lub pocztą elektroniczną na adres ...........……................... 

3. Dostawy  będą  realizowane  w  ciągu  ………...  godzin  (maksymalnie  72) od
momentu  zgłoszenia  zapotrzebowania  przez  Zamawiającego,  w  sytuacjach
awaryjnych dostawy realizowane będą w terminie do 48 godzin od zgłoszenia.

4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt
i na własne ryzyko.

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  zawiadomić  Zamawiającego  o  przygotowaniu
towaru i terminie jego dostawy.

6. Każdy produkt wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia
i żywności oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie oraz instrukcjami
HACCP.

7. Każdy dostarczony produkt winien być I klasy, zgodny z Polską Normą.
8. Wykonawca jest zobowiązany do:

1) zagwarantowania,  że  dostarczane  artykuły  spełniają  wymogi  sanitarno-
epidemiologiczne ich pozyskiwania,  składowania,  transportu oraz sprzedaży
bezpośredniej; 

2) posiadania atestów stwierdzających, że zwierzęta, z których uzyskano mięso
zostało  poddane  badaniom  przed  i  po  uboju,  wydanych  zgodnie
z obowiązującymi przepisami;

3) zapewnienia świeżego asortymentu, z odpowiednim terminem przydatności do
spożycia, wg obowiązujących norm. 

4) dostarczania Artykułów spożywczych, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi
przestrzegania zasad higieny określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny
środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1 Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t.34, str. 319, z późn. zm.).

9. Na  każde  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  jest  zobowiązany  okazać
w  stosunku  do  każdego  produktu  odpowiedni  certyfikat  zgodności  z  Polską
Normą lub normami europejskimi itp.

10. Cechy dyskwalifikujące wspólne dla mięsa: obce posmaki, zapachy, oślizgłość,
nalot pleśni, zazielenienie mięsa, występowanie gruczołów, fragmentów kości.

11. Obligatoryjne  wymagania  w  zakresie  opakowań,  w których  dostarczane  będą
mięso:  pojemniki  plastikowe,  z  pokrywami,  czyste,  bez  obcych  zapachów,
powinny być przeznaczone tylko do jednego asortymentu, produkty powinny być
ułożone  w  opakowaniu  w  sposób  niepowodujący  deformacji  i  zapewniający
estetyczny wygląd gotowego wyrobu.

12. Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  całokształt,  w  tym  za  przebieg  oraz
terminowe wykonanie umowy.



13. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość dostawy, zgodność z wymaganiami
jakościowymi określonymi dla przedmiotu umowy.

14. W  przypadku  odstępstw  bądź  wątpliwości  co  do  zastosowanego  surowca,
Wykonawca  zobowiązany  jest  na  życzenie  Zamawiającego  do  poddania
zakwestionowanego  surowca  ekspertyzie  na  swój  koszt.  W  przypadku
potwierdzenia przez eksperta  odstępstw od żądanych parametrów Wykonawca
zobowiązany jest do jego wymiany.

15. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przyjęcia  zwrotu  i  wymiany  wadliwych,
niespełniających wymagań określonych w niniejszej umowie lub uszkodzonych
w wyniku transportu towarów na własny koszt.

16. Wszelkie reklamacje załatwiane będą w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
17. Wymagana  jest  należyta  staranność  przy  realizacji  umowy,  rozumiana  jako

staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy.
18. Ustalenia  i  decyzje  dotyczące  wykonywania  zamówienia  uzgadniane  będą

wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
19. Strony  zobowiązują  się  do  wzajemnego  informowania  o  wszelkich  zmianach

danych,  które  mogą  wpływać  na  wystawianie  faktur,  ich  księgowanie
i rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, adres, numer konta,
numer NIP itp.

§ 3

Okres trwania umowy
Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie od dnia zawarcia Umowy przez
okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty, określonej w § 4ust. 1 umowy.

§ 4

Wynagrodzenie

1. Strony zgodnie ustalają,  w oparciu o ofertę  Wykonawcy,  maksymalną wartość
wynagrodzenia  na  kwotę  .........................  zł  netto,  co  wraz  z  podatkiem VAT
stanowi  ………………… zł brutto  (słownie:  .......................................................
złotych brutto).

2. Wartość brutto jest ceną ostateczną, zawiera zapłatę za przedmiot umowy oraz
wszelkie  inne  koszty  związane  z  jego  realizacją  w  szczególności  podatek  od
towarów i usług VAT, koszty dostarczenia do Zamawiającego, koszty rozładunku
oraz  wszystkie  pochodne (między innymi:  koszty  ubezpieczenia,  opłaty celne,
upusty itp.).

3. Ceny  produktów  nie  mogą  ulec  podwyższeniu  przez  okres  obowiązywania
umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3. 

4. Podstawą  do  rozliczeń  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  będą  ceny
jednostkowe podane w załącznik nr 1.

5. Wykonawcy  przysługuje  wynagrodzenie  za  odebrane  przez  Zamawiającego
produkty.



6. W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy za okres obowiązywania umowy
będzie  niższe  niż  maksymalne  wynagrodzenie  wskazane  w  ust.  1  powyżej,
Wykonawcy nie będzie przysługiwało wobec Zamawiającego żadne roszczenie z
tego tytułu.

7. Wynagrodzenie  będzie  płatne  w  terminie  do  14  dni  od  otrzymania  faktury,
przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.

8. Po  odbiorze  zamówionych  produktów,  w  terminie  nie  dłuższym  niż  7  dni,
Wykonawca  każdorazowo  wystawi  fakturę  VAT.   Na  fakturze  Wykonawca
uwzględni ceny jednostkowe wszystkich dostarczonych produktów.

9. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji
obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.

§ 5

Odbiór

1. Odbiór  jakościowy  i  ilościowy  odbędzie  się  w  miejscu  wskazanym  przez
Zamawiającego.

2. Wydanie - przyjęcie przedmiotu umowy będzie poświadczone przez obie strony
na fakturze  lub innym dokumencie odbioru.

§ 6

Kary umowne

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu:

1) z tytułu niedotrzymania terminu, określonego w § 2 ust. 3 w wysokości 20%
wartości  brutto  niedostarczonych  produktów,  za  każdą  godzinę  zwłoki,
a w przypadku zwłoki dłuższej niż 2 godziny 100%;

2) w razie innego niż określone w pkt 1)  nienależytego wykonania umowy przez
Wykonawcę  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada  Wykonawca  -  w
wysokości  3%  wartości  brutto  umowy  określonej  w  §  4  ust.1 za  każdy
przypadek naruszenia;

3) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy lub
rozwiązania umowy w wysokości  10 % wartości  brutto  umowy określonej
w § 4 ust.1.

3. Niezależnie od kary umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonej  kary  w  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania
zobowiązania.

4. Kary umowne podlegają kumulacji. 

5. Zapłata  kar  umownych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  wykonania
umowy.



§ 7

Odstąpienie od umowy. Rozwiązanie umowy
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, o którym mowa w art. 145

ust.  1  lub  145a  ustawy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

2. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:

1) Wykonawca  nie  rozpoczął  dostarczania  produktów  bez  uzasadnionych
przyczyn,  pomimo  dodatkowego  pisemnego  wezwania  złożonego  przez
Zamawiającego. 

2) Wykonawca trzykrotnie nie  wykonał postanowień umowy, w szczególności
narusza termin dostarczenia zamawianych produktów, o których mowa w § 2
ust. 3.

3) suma naliczonych kar umownych, o których mowa w § 6 przekroczy 20%
wartości brutto umowy dla tej części, której rozwiązanie dotyczy.

3. Powyższe przesłanki odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy nie wyłączają, 
ani nie ograniczają możliwości odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania na 
zasadach ogólnych.

§ 8

Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych,

2. Wszelkie  zmiany w treści  umowy wymagają zachowania formy pisemnej,  pod
rygorem nieważności.

3. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  dokonania  zmiany  postanowień  zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, w sytuacji gdy dotyczy ona:

1) zmiany  stawki  podatku  (VAT)  na  zakupy  będące  przedmiotem umowy  –  
w  przypadku  ustawowej  zmiany  podatku  VAT.  Wówczas  wynagrodzenie
umowne brutto ulegnie modyfikacji proporcjonalnie do tej zmiany; 

2) okresowego obniżania cen produktów w związku z rabatem promocyjnym.
Okresowe obniżenie cen produktów nie wymaga aneksowania Umowy.

4. Wszystkie  ewentualne  spory  związane  z  realizacją  umowy będą  rozstrzygane
przez Strony w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w
drodze  negocjacji  wszelkie  spory  rozstrzygane  będą  przez  sąd  miejscowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Osobami wyznaczonymi ze strony Zamawiającego do podpisania zapotrzebowań
jednostkowych i koordynacji ich realizacji są:

Pan/Pani ............................................ tel.: ……………… e-mail:...….......…

Pan/Pani ............................................ tel.: ……………… e-mail:..............…



6. Osobami wyznaczonymi ze strony Wykonawcy do uzgodnień i koordynowania
Umowy są: 

Pan/Pani ............................................ tel.: ……………… e-mail:...….......…

Pan/Pani ............................................ tel.: ……………… e-mail:..............…

7. Integralną część umowy stanowią:

Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1a,

Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2b,

Oferta Wykonawcy - Załącznik nr 2

8. Umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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	12. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa”, oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępniane pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
	13. Do oferty muszą być załączone oświadczenia, których wzory stanowią Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ oraz prezentacje fotograficzne potraw z podaniem ich nazwy i opisem zawierającym nazwy przypraw i dodatków oraz stopień/sposób ich przetworzenia. Fotografie należy załączyć w wersji wydruku oraz elektronicznej na płycie CD zgodnie z poniższymi wytycznymi:
	14. Oferta powinna być złożona na Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2a do SIWZ.
	15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takiej sytuacji ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawca składa w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
	16. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu / kopercie z napisem:
	Instytut Matematyczny
	Polskiej Akademii Nauk
	00-656 Warszawa, ul. Śniadeckich 8
	OFERTA
	(przetarg nieograniczony)
	„Sukcesywne dostawy przetworów mięsnych dla Ośrodka Badawczo - Konferencyjnego IM PAN w Będlewie”
	znak sprawy DAG/220/154/2017
	Termin składania ofert upływa w dniu 22 sierpnia 2017 r. o godz. 13:00
	NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 22 sierpnia 2017 r. godz. 14:00.
	Zaleca się, aby opakowanie posiadało nazwę i adres Wykonawcy.
	17. Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki sposób zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwia osobom postronnym, czyli jakiejkolwiek osobie, zapoznanie się z nią przed upływem terminu otwarcia ofert.
	18. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian przez Wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, ze stosownym dopiskiem na opakowaniu, np. „Zmiana oferty”. Koperty oznaczone dopiskiem „Zmiana oferty” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną dołączone do oferty.
	19. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę lub wycofać się z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzez złożenie stosownego pisemnego powiadomienia (oświadczenia) z napisem na kopercie, np. „Wycofanie oferty”.
	20. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia.
	1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
	2. Zamawiający wskazuje następujący numer faksu: (22) 629 39 97 oraz adres poczty elektronicznej: zamowienia@impan.pl.
	3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
	4. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu pełnomocnictwa.
	5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
	6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.
	7. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.
	8. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Pan Michał Lachowski tel: (22) 52 28 123.
	9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.

	1. Ofertę, oznaczoną jak w Rozdziale VII ust. 16 SIWZ, w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Śniadeckich 8 w pokoju nr 308 lub przesłać na adres Zamawiającego w terminie do dnia 22 sierpnia 2017 r. do godz. 13 :00
	2. Oferta złożona po ww. terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z postanowieniami art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
	3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 sierpnia 2017 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie w pokoju nr 308 Otwarcie ofert jest jawne.
	4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda łączną kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
	5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
	1) Cena brutto (C) – 60%:
	C= Cmin/Ci x 60
	gdzie:

	i - numer oferty,
	C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium: cena brutto,
	Cmin - najniższa cena brutto oferty spośród cen brutto z pośród wszystkich ofert,
	Ci - cena brutto ocenianej, badanej oferty.
	Ocenie zostanie poddana cena brutto, podana przez Wykonawcę w pkt 1 ppkt 1) Formularza Oferty.
	2) Czas dostawy produktów (D) – 20%:
	Punkty w tym kryterium przyznawane będą w zależność od deklarowanego (zaoferowanego) czasu dostawy produktów do Ośrodka Badawczo-Konferencyjny IM PAN w Będlewie, ul. Parkowa 1, 62-060 Stęszew od momentu przesłania zapotrzebowania z zastrzeżeniem że nie może być on dłuższy niż 72 godziny* - według tabeli:
	Ocenie zostanie poddana ilość godzin zaoferowana przez Wykonawcę w pkt 1 ppkt 2) Formularza Oferty.
	Oferowany przez Wykonawcę termin dostawy nie może być dłuższy niż 72 godziny od zapotrzebowania. W przypadku zaoferowania terminu powyżej 72 godzin oferta zostanie uznana za niezgodną z SIWZ i odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.
	Punkty zostaną przyznane przez członków zespołu na podstawie oceny prezentacji potrawy. Każda osoba z zespołu przyzna badanej ofercie od 0 do 20 pkt w kryterium. Punkty przyznane przez poszczególne osoby z Komisji zostaną zsumowane, a następnie podzielone przez ilość osób dokonujących oceny. Uzyskana liczba stanowić będzie punktację w tym kryterium.
	Ł= C + D + P
	gdzie:
	Ł – łączna liczba otrzymanych punktów,
	C – liczba punktów przyznanych w kryterium: cena brutto,
	D – liczba punktów przyznanych w kryterium: czas dostawy produktów,
	P – liczba punktów przyznanych w kryterium: prezentacja potrawy
	3. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen.
	4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
	5. Cena brutto musi być podana w PLN i w takiej walucie będzie rozliczane zamówienie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
	6. W cenie, o której mowa w ust. 5, winny zostać ujęte wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
	7. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915).
	8. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego o tym fakcie, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
	9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
	1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
	2. Zamawiający informuje, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
	1. Załącznik Nr 1a – Opis przedmiotu zamówienia,
	2. Załącznik Nr 1b - Opis przedmiotu zamówienia(szacunkowa ilość produktów),
	3. Załącznik Nr 2a – Formularz oferty,
	4. Załącznik Nr 2b - Formularz cenowy,
	5. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
	6. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
	7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
	8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw,
	9. Załącznik nr 7 – Projekt umowy.
	Nazwa Wykonawcy : _________________________________________________________
	Adres : __________________________________________________________
	NIP : __________________________________________________________
	Telefon /faks: __________________________________________________________
	Adres e-mail _________________________________________________________
	(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji
	Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DAG/220/154/2017 na „Sukcesywne dostawy przetworów mięsnych dla Ośrodka Badawczo - Konferencyjnego IM PAN w Będlewie”, oświadczam, co następuje.
	I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
	1) Z zastrzeżeniem informacji zawartych w pkt 5) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 -18, oraz pkt 20-22 ustawy Pzp,
	2) W zakresie przesłanki wymienionej w art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp oświadczam, że zobowiązuję się do złożenia na żądanie Zamawiającego oświadczeń i dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z postępowania.
	3) W zakresie przesłanki wymienionej w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp oświadczam, że:


