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Poznań, 24 stycznia 2019 roku 

 

 

 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(dale: SIWZ) 

 

NA 

„Zakup, dostawę ciekłego helu i azotu na potrzeby Instytutu – 2 pakiety” 

Znak sprawy: PN/01/2019 

 

 

 

 
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 

 

 Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

 Załącznik nr 2 – Formularz oferty, 

 Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 

 Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału   

                            w postępowaniu, 

 Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO, 

 Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków  

                             informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO,  

 Załącznik nr 7 – Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wskazania spełnienia warunku     

wiedzy i doświadczenia 

 Załącznik nr 8 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  

                             kapitałowej, 

 Załącznik nr 9 – Wzór  umowy. 

 

 

 
Zatwierdzam: 

 

 

 

prof. dr hab. Zbigniew Trybuła 
 

 
 

 

UWAGA! 

Wykonawcy są związani wszelkimi wyjaśnieniami treści SIWZ udzielonymi przez Zamawiającego w toku 

postępowania, jak również jej modyfikacjami. Wyjaśnienia i modyfikacje stają się częścią integralną 

dokumentacji przetargowej. 
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SPIS TREŚCI 

 

I. Informacje ogólne; 

II. Warunki udziału w postępowaniu; 

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia;  

IV. Podwykonawcy; 

V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywanie 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawionych do porozumiewania się 

z Wykonawcami; 

VI. Termin związania ofertą; 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty; 

VIII. Miejsce i termin składania ofert; 

IX. Miejsce oraz termin otwarcia ofert; 

X. Opis sposobu obliczania ceny; 

XI. Wycofanie oferty lub jej zmiana; 

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

XIV. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy; 

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

I. Informacje ogólne 

 
Nazwa i adres Zamawiającego 

 
Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk 

60-179 Poznań, ul. Mariana Smoluchowskiego 17 

tel.: 61 86-95-100, fax: 61 86-84-524 

internet: http: // www.ifmpan.poznan.pl; e-mail: office@ifmpan.poznan.pl 

REGON: 000 557 990,  NIP: 777-00-20-870 

 

http://www.ifmpan.poznan.pl/
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Tryb udzielenia zamówienia 
 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,  zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1986,). 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

 

Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp 

 

„Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw 

dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie  podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka 

możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu 

o zamówieniu” 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia – ogólna charakterystyka 

 
Przedmiot zamówienia:  zakup, dostawa ciekłego helu i azotu na potrzeby Instytutu – 2 pakiety. 

CPV: 24000000-4, 24111300-8, 24111800-3. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.  

Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania się do realizacji zamówienia zgodnie 

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.  

 

Transport przedmiotu zamówienia na ryzyko Wykonawcy. Koszt transportu należy uwzględnić  

w cenie oferty. Zamawiający  z tego tytułu nie poniesie dodatkowych kosztów.  

 

1. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę częściową tzn. na pojedyncze pakiety (zadanie). Pakiet 

jest niepodzielny i stanowi całość. Oferta niezgodna z treścią SIWZ zostanie odrzucona, 

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. Wszystkie załączniki od nr 1 do 9 (w tym 

wzór umowy) stanowią integralną część SIWZ.    

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Zamawiający nie wymaga. 

3. Aukcja elektroniczna – Zamawiający nie przewiduje. 

4. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy Pzp. 

5. Umowa ramowa – Zamawiający nie przewiduje. 

6. Wadium – Zamawiający nie wymaga 

7. Oferty wariantowe – Zamawiający nie dopuszcza. 

8. Zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 – zamawiający nie przewiduje. 

9. Miejsce dostaw:         

 

a)  Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, 

                           ul. Mariana Smoluchowskiego 17 w Poznaniu 

 

b) Zakład Niskich Temperatur IFM PAN 

ul. Krotoszyńska 148 w Odolanowie  

 

10. Termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2019 roku (dostawy  sukcesywne). 
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II. Warunki udziału w postępowaniu 

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

 

 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) i 24 ust. 5 pkt 1) ustawy 

Pzp.; 

 

2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego: 

 

2.1) W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku. 

2.2) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa w tym zakresie 

warunku. 

2.3) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca winien wykazać, iż:  

 

Zrealizował, min. dwie dostawy, ciekłego helu lub dwie ciekłego azotu  – w zależności do jakiego 

pakietu Wykonawca składać będzie ofertę – zgodnie z cz. III ppkt. 4.1) lit. a) SIWZ. W przypadku 

złożenia oferty na oba pakiety wymagane jest zrealizowanie min. dwóch dostawy, ciekłego helu 

oraz dwóch ciekłego azotu.   

 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z konsorcjantów 

musi wykazać samodzielnie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek 

określonych przez Zamawiającego. 

 

W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - Zamawiający wymaga również wykazania braku 

podstaw wykluczenia z postępowania względem tych podmiotów (i złożenia względem nich 

dokumentów zgodnie z rozdz. III pkt. 12 SIWZ). 

 

W przypadku powierzenia przez Zamawiającego części zamówienia do wykonania podwykonawcom, 

na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca nie polega na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp, - Zamawiający wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania również 

względem tych podwykonawców (i złożenia względem nich dokumentów zgodnie z rozdz. III pkt. 13 

SIWZ). 

  

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 

 

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku przesłanek 

wykluczenia z postępowania (wzór określony w załączniku nr 3 do SIWZ). 

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu (wzór określony w załączniku nr 4 do SIWZ). 

 

1.2.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców – oświadczenie, 

o którym mowa wyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie 
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warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

1.3.  Zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza 

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił stosowne 

informacje o podwykonawcach w  oświadczeniu, o którym mowa wyżej.  

1.4.  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnianie – w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej, 

 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy 

Pzp wykonawca zobowiązany jest złożyć - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez 

Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - 

oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.  

2.1.  Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2.2.  Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się 

wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni 

przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.  

2.3.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie to składa każdy 

z Wykonawców odrębnie. 

 

3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 

braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wymaga złożenia na wezwanie n/w oświadczeń lub 

dokumentów: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z 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. 

 

4. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 

warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia na wezwanie 

 

4.1. Niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów dotyczących zdolności technicznej lub 

zawodowej: 

a) wykazu dostaw zgodnych z cz. II ppkt. 2.3) SIWZ wykonanych, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 

i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane 

 

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów wymaganych treścią niniejszej SIWZ na potwierdzenie braku 

podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu - składa dokument lub dokumenty, o których 

mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1 i 2 w zw. z ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

r. w sprawie rodzajów dokumentów. 
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6. 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 § 7 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, 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 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby.   

 

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania  ma osoba, której dokument dotyczy, 

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

 

8. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego:  

a) należy do oferty załączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku gdy wykonawcę 

reprezentuje Pełnomocnik, pełnomocnictwo określające jego zakres podpisane winno 

być przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Musi ono wynikać z umowy 

lub innej czynności prawnej i mieć formę pisemną. Fakt ustanowienia pełnomocnika 

musi wynikać z dokumentów oferty. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, zgodnie z ustawą z dnia 14.02.1991 r. – 

Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 164 z późn. zm.). W postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 16 

listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783) oraz przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

b) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego 

Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.; 

c) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną 

i mają  

do nich odpowiednie zastosowanie zasady określone w literach a) - b). 

d) Wykonawca, zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych  lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W sytuacji, gdy wykonawca 

wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach 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. 

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa, lub ekonomiczna pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 

24 ust. 1 pkt. 13 - 22 i ust. 5 pkt. 1 i pkt. 5-8 ustawy Pzp.  

 

9. Jeżeli zdolności techniczne, zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na 

zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
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b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne, zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną 

określona przez Zamawiającego. 

 

10. W celu oceny, czy Wykonawca - polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 

łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

 

12. Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie dokumentów – jeżeli Wykonawca polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 

przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty potwierdzające brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania – tj. dokumenty wymienione w rozdziale III ust. 3 pkt. niniejszej 

SIWZ. 

13. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie 

jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy, Zamawiający na podstawie § 9 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie dokumentów 

żąda przedstawienia dokumentów dotyczących tych podwykonawców potwierdzających brak 

podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 

IV. Podwykonawcy 
1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcy. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację tego zamówienia. 

2. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 

3. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za zgodą 

Zamawiającego i jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w tym 

czasie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa 

w art. 25a ust. 1 Pzp lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy. 

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania powierzonych podwykonawcom części 

zamówienia Wykonawca podał firmy podwykonawców oraz dane kontaktowe podwykonawców 

i osób do kontaktów z nimi, z uwzględnieniem zasad dotyczących zawierania umów 

z podwykonawcami określonych w niniejszym Rozdziale oraz we wzorze umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 

w zdaniu poprzedzającym, w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazać informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części 

zamówienia. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
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V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 

Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów, a także 

wskazywanie osób uprawionych do porozumiewania się z Wykonawcami 
 

1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
 

1.1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

1.2. Komunikacja miedzy Zamawiającym a wykonawcami odbywa się 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, faksem lub drogą 

elektroniczną - zastrzeżeniem pkt 2.1 a.3 lit c). 

1.3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia, oświadczeń, pełnomocnictw, uzupełnień złożonych na wezwanie Zamawiającego, 

informacji dotyczącej zmiany lub wycofania oferty - w tym przypadku komunikacja miedzy 

Zamawiającym a wykonawcami odbywa się 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 lub za pośrednictwem posłańca.  

1.4. Jeśli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje  faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

1.5. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały 

informację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. 

1.6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, Zamawiający na 

podstawie pozytywnego dowodu transmisji danych domniema, iż pismo wysłane przez 

Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez wykonawcę 

zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawne działanie urządzeń. 

1.7. W przypadku składania oferty wspólnej wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie 

z pełnomocnikiem (liderem); jednak Zamawiający dopuszcza prowadzenie odrębnych rozliczeń 

z partnerami konsorcjum – w związku z odrębnymi zakresami przyporządkowanymi 

poszczególnym członkom konsorcjum do wykonania i w uzgodnieniu z nimi. 

1.8. Wyjaśnienie treści SIWZ są formułowane na piśmie, na wniosek (zapytanie) Wykonawcy. 

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, iż wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

1.9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ww. pkt. 1.8., lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

1.10. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz na stronie 

internetowej na której udostępniono SIWZ. 

1.11. Zamawiający informuje, iż ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku, o którym mowa w ww. pkt. 1.8. 

1.12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ. W przypadku gdy 

zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.  

1.13. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień 

lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierająca późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 
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1.14. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

 
          Bartłomiej Sobkiewicz 

          E-mail: bartlomiej.sobkiewicz@ifmpan.poznan.pl     

 

1.15. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

w formie pisemnej winny być składane na adres:  

 

         Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, ulica M. Smoluchowskiego 17, 60-

179 Poznań. 

         Korespondencję należy oznaczyć znakiem sprawy PN/01/2019 

 

1.16. Korespondencja przekazywana drogą elektroniczną winna być kierowana na adres:  

 

zamowienia@ifmpan.poznan.pl, bartlomiej.sobkiewicz@ifmpan.poznan.pl    

Korespondencję elektroniczną w tytule należy oznaczyć znakiem sprawy PN/01/2019. 

 

2. Przekazywanie oświadczeń i dokumentów oraz zasady ich składania : 

 
2.1. Każdy z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia składa: 

a) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz 

ofertowy, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz załącza do oferty: 

2.1.a.1. dokumenty, o których mowa w rozdziale III ust. 1 SIWZ oraz załącznik nr 6;  

2.1.a.2. zobowiązanie innego podmiotu, na zdolnościach lub sytuacji którego Wykonawca polega na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp; 

2.1.a.3. dokument potwierdzający wniesienie wadium (w oryginale jeśli wadium jest wniesione 

w innej formie niż pieniężna) jeżeli było wymagane; 

a) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej  przekazuje 

Zamawiającemu każdy wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp; 

b) W przypadku pozostałych dokumentów, o których mowa w rozdz. III SIWZ, Zamawiający 

wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy 

Pzp, do złożenia tych dokumentów, aktualnych na dzień ich złożenia, w wyznaczonym, nie 

krótszym terminie niż 5 dni. 

c) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności niektórych wymaganych dokumentów, 

o których mowa w Rozdziale III SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty. Zamawiający może 

żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

d) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w Rozdziale III SIWZ, 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 warunków udziału w postępowaniu i braku 

podstaw do wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 

aktualne.  Wykonawca winien Zmawiającego poinformować o dostępności ww. dokumentów. 

 

VI. Termin związania ofertą 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert.  

mailto:bartlomiej.sobkiewicz@ifmpan.poznan.pl
mailto:zamowienia@ifmpan.poznan.pl
mailto:bartlomiej.sobkiewicz@ifmpan.poznan.pl
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, przez wykonawcę skutkuje odrzuceniem 

oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a. 

4. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą 

do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182  ust. 6 ustawy Pzp.) 

 

VII. Opis sposobu przygotowywania oferty 

1. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej w języku polskim.  

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:  
3.1)  wypełniony „formularz ofertowy” zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ; 
3.2)  oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 oraz 6 do SIWZ; 

3.3)  opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1;  

4. Oferta i oświadczenia muszą zostać podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania 

i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru 

lub na podstawie pełnomocnictwa. 

5. Dopuszczalne jest złożenie odpisów zamiast oryginałów, poświadczonych „za zgodność 

 z oryginałem” przez osoby do tego uprawnione. Zamawiający może żądać przedstawienia 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 

Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę.  

6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 
7. Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone Zamawiającemu w terminie, spełniające 

warunki ustawy Pzp, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom 

podanym w SIWZ. 

8. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu 

składania ofert. 

9. Zaleca się, aby każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz 

z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona. 

10. Wszelkie poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafką osoby 

upoważnionej / osób upoważnionych do podpisywania oferty. 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 

12. W przypadku dołączenia do oferty informacji zastrzeżonych Wykonawca przygotuje ofertę 

w 2 częściach: 

Część A – informacje jawne (informacje podane przez Wykonawcę w tej części oferty zostaną 

ujawnione wszystkim Wykonawcom zgodnie z Prawem zamówień publicznych).  

Część B – dokumenty zastrzeżone (nie zostaną udostępnione innemu Wykonawcy).  

Części A i B powinny stanowić odrębne egzemplarze. 

13. Wykonawca nie musi dzielić oferty na część A i B w przypadku, gdy cała oferta jest jawna. 

Przygotowanie oferty w sposób podany powyżej ma istotne znaczenie przy udostępnianiu ofert do 

wglądu Wykonawcom. 

14. Zamawiający zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawni  informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
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wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał 

, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

15. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. tj. nazwy (firm) oraz 

adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach”. 

 

 

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert 
 

1. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia 

ofert.  

2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy ulicy Mariana 

Smoluchowskiego 17,  pokój nr 101, w terminie do dnia 4 lutego 2019 roku do godziny 09:30. 

3. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, oznakowanej kopercie w sposób następujący: 

 

 NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES:…………………. 

 ZAMAWIAJĄCY: Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu  

      „Oferta w przetargu nieograniczonym na zakup, dostawę ciekłego helu i azotu na potrzeby 

Instytutu – 2 pakiety 

                               nie otwierać przed: dniem 4 lutego 2019 roku godzina 10:00 

 

4. W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do 

siedziby Zamawiającego. 

5. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

 

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert 
 

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy ulicy Mariana 

Smoluchowskiego 17 pok. 101 w dniu 4 lutego 2019 roku, o godz. 10:00. 

2. Wszyscy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert, podczas której: 

a) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

b) podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwę (firmy) oraz adresy wykonawców,  

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, terminu gwarancji, 

warunków płatności zawartych w ofertach. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej zgodnie z art. 86 ust 

5 ustawy Pzp informacje dotyczące: 

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 

4. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, 

których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

5. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

 

X. Opis sposobu obliczania ceny 
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    Cena oferty winna zawierać cenę jednostkową brutto oraz cenę całego przedmioty zamówienia 

netto i brutto (zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych art. 2 pkt. 1) Cena winna być 

wyrażona w PLN. 

1) należy podać cenę jednostkową brutto, stawkę podatku VAT, zgodnie z załącznikiem nr 2 

do SIWZ (formularz ofertowy), 

2)  cena jednostkowa brutto x ilość przedmiotu (jedn. miary)= wartość pozycji brutto, 

3) jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług, do ceny najkorzystniejszej 

oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który 

zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

4)  cenę brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku,     

      5)  oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny zostanie odrzucona.  

 

XI.    Wycofanie oferty lub jej zmiana 
1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać złożoną przez 

siebie ofertę. 

2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany 

należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN”, 

kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR….”. 

3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez 

Wykonawcę. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu 

oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS lub odpis 

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i jeśli to konieczne – 

pełnomocnictwo). Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy 

składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy 

dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 

 

 

 

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert  

 
1. Kryterium i waga/znaczenie:             

     

 

              Kryterium                                                 waga: 

 

a) cena                                 60% 

b) termin dostawy                                                      40%                               

 

 (1% = 1pkt) 

 

 

O wyborze oferty najkorzystniejszej decyduje suma punktów uzyskanych za kryterium cena 

i termin dostawy. 

 

Do obliczenia wartości punktowej ceny Zamawiający przyjmie cenę brutto oferty zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych art. 2 pkt.1 tzn. cenę jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za 

przedmiot zamówienia.   
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2.  Wartość punktowa kryteriów wyliczana będzie wg ustalonego algorytmu: 

 

 

 W.p. Ceny  =                      60 * Cmin/ Cn 

 

 

Oznaczenia: 

W.p.                 – wartość punktowa  

Cmin                – oferta z najniższą ceną 

Cn                – cena oferty obliczanej 

 

 

 W.p.  Termin dostawy:  

                                                                                                                                                                      

Od zgłoszenia telefonicznego Ilość punktów 

do 72 godzin 0 punktów 

do 48 godzin  20 punktów 

do 24 godzin  40 punktów 

 

Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosuje zasady określone w ustawie Prawo 

zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji. 

 

 

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia  

wykonawców,  którzy złożyli oferty, o: 

1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo  

adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację; 

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

1.3 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego, (negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę); 

1.4 terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa 

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 

współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 

wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania 

zamówienia. 
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4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których 

mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

 

XIV. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej 

umowy 

Postanowienia zostały określone w załączonym do SIWZ wzorze umowy, stanowiącym integralną 

część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik 9). 

 

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące wykonawcom 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych przepisów, przysługują środki ochrony prawnej, 

których mowa w ww. ustawie - Dział VI Środki ochrony prawnej – w zakresie postępowań 

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

3. Środkami ochrony prawnej są: 

a) wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy Pzp.; 

b) odwołanie; 

c) skarga do sądu. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego;  

d) opisu przedmiotu zamówienia;  

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ww. ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi uregulowane 

zostały w art. 198a – 198g ustawy Pzp. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

Pakiet nr 1 
 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa helu ciekłego o czystości nie niższej niż 

99,999%, w ilości 6.000,00 litrów (za cały okres trwania umowy), w tym: 

a) w ilości 5.500,00 litrów do siedziby Zamawiającego w Poznaniu przy ulicy 

Smoluchowskiego 17, 

b) w ilości 500,00 litrów do oddziału Zamawiającego – Zakładu Niskich Temperatur IFM 

PAN – w Odolanowie przy  Krotoszyńskiej 148. 
 

Postanowienia ogólne dotyczące dostaw ciekłego helu: 

1. Dostawa następuje w ciągu …….(max 72 godzin) od zgłoszenia telefonicznego pod wskazany 

przez Wykonawcę numer. 

2. Każda dostawa musi być zaopatrzona w atest jakościowy. 

3. Odbioru ilościowego dokona upoważniony pracownik Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia w trakcie realizacji umowy 

zapotrzebowania ilościowego o 30% w stosunku do całości zamówienia, co nie będzie 

skutkowało powstaniem żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 

5. Zakres zamówienia obejmuje dostawę wymienionych powyżej cieczy do siedziby 

Zamawiającego w Poznaniu przy ul. Smoluchowskiego 17 i do Zakładu Niskich Temperatur 

IFM PAN w Odolanowie przy ulicy Krotoszyńskiej 148. 

Dostawy: 

 do siedziby Zamawiającego w Poznaniu przy ul. M. Smoluchowskiego 17 realizowane 

będą w dni robocze w godzinach 07:30-15:30, 

 do oddziału Zamawiającego – Zakładu Niskich Temperatur IFM PAN w Odolanowie – 

przy ul. Krotoszyńskiej 148 realizowane będą w dni robocze w godzinach 09:00-14:00. 
 

Warunki dotyczące dostaw do siedziby Zamawiającego w Poznaniu przy ulicy 

M. Smoluchowskiego 17: 

1. Hel ciekły należy dostarczać własnym transportem w zbiornikach Zamawiającego - Typ HDS 

CS 250 firmy CRYO ANLAGENBAU GMBH po 250 litrów każdy. 

2. Po podpisaniu umowy należy odebrać od Zamawiającego pusty zbiornik i po pierwszym 

telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania należy dostarczyć 250 litrów helu w zbiorniku 

Zamawiającego, a następnie zabrać drugi taki sam zbiornik i rotacyjnie dostarczać hel ok. dwa 

razy w miesiącu. 

3. Dostawy realizowane będą w dni robocze w godzinach 07:30-15:30. 
 

Warunki zamówienia dotyczące dostaw do oddziału Zamawiającego - Zakładu Niskich 

Temperatur IFM PAN w Odolanowie przy ulicy Krotoszyńskiej 148: 

1. Hel ciekły należy dostarczać własnym transportem w zbiornikach Zamawiającego  

o pojemności 100 litrów lub 60 litrów (rotacyjnie) po zgłoszeniu telefonicznym. 

2. Dostawy realizowane będą w dni robocze w godzinach 09:30-14:00. 

 

Pakiet nr 2 
 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa azotu ciekłego o zawartości tlenu poniżej 2 ppm, 

w ilości 58 500 kg(ca cały okres trwania umowy) , w tym: 

a) w ilości 56.500,00 kg do zbiornika wskazanego przez Zamawiającego o pojemności nie 

większej niż 2 000 kg zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Smoluchowskiego 17 (siedziba 

Zamawiającego), 

b) w ilości 2.000,00 kg do zbiornika wskazanego przez Zamawiającego o pojemności nie 

większej niż 200 kg zlokalizowanego na terenie Zakładu Niskich Temperatur w Odolanowie 

przy ulicy Krotoszyńskiej 148 (oddział Zamawiającego). 
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Wspólny Słownik Zamówień CPV: 24111800-3. 
 

Postanowienia ogólne dotyczące dostaw ciekłego azotu: 

1. Dostawa następuje w ciągu …….(max 72 godzin) od zgłoszenia telefonicznego pod wskazany 

przez Wykonawcę numer. 

2. Dostawa realizowana będzie cysternami kriogenicznymi. 

3. Zamawiający nie wymaga odłączenia zbiorników od urządzeń. Zamawiający nie wymaga 

transportu pustych zbiorników z miejsca użytkowania do miejsca tankowania, ani transportu 

pełnych zbiorników z miejsca tankowania do miejsca użytkowania. 

4. Dostawca kontroluje i odpowiada za prawidłowy przebieg procesu napełniania zbiornika 

ciekłym azotem. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przy każdej dostawie na żądanie Zamawiającego przedstawiać 

certyfikat jakościowy dostarczanych cieczy kriogenicznych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia w trakcie realizacji umowy 

zapotrzebowania ilościowego o 30% w stosunku do całości zamówienia, co nie będzie 

skutkowało powstaniem żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 

7. Zakres zamówienia obejmuje dostawę ciekłego azotu do siedziby Zamawiającego w Poznaniu 

przy ul. Smoluchowskiego 17 i do Zakładu Niskich Temperatur IFM PAN w Odolanowie przy 

ulicy Krotoszyńskiej 148. 
 

 

 

Miejsce oraz godziny dostaw: 

 

a) ulica Mariana Smoluchowskiego 17, Poznań: (07:30-15:30), 

 

b) ulicy Krotoszyńskiej 148, Zakładu Niskich Temperatur IFM PAN w Odolanowie: (09:00-14:00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................., ................ ........................................................................... 

miejscowość, data podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty 

 

...................................... 
         pieczęć Wykonawcy 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

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

Adres: ......................................................................................................................................................... 

tel./fax/e-mail: ............................................................................................................................................ 

NIP ..................................................................... REGON ........................................................................ 

 

Zamawiający: 

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk 

ul. M. Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn:  

„zakup, dostawę ciekłego helu i azotu na potrzeby Instytutu – 2 pakiety” 

znak sprawy: PN/01/2019 

 

oferujemy realizację (wypełnić właściwe wpisując X w odpowiedni ): 
 

 Pakiet nr 1 – sukcesywna dostawa ciekłego helu – za łączną: 
 

kwotę brutto: ...................................................................................... PLN 

/słownie: ...................................................................................................../ 

w tym: 

kwota netto: ........................................................................................ PLN. 

/słownie: ...................................................................................................../ 

podatek VAT w wysokości ......... %, tj. ................................................. PLN 

/słownie: ...................................................................................................../ 
 

Szczegółowe zestawienie cenowe oferty: 
 

l.p. miejsce dostaw j.m. 

cena 

jednostkowa 

netto [zł] 

cena 

jednostkowa 

brutto [zł] 

ilość 

wartość 

netto 

[zł] 

VAT  

[%] 

wartość brutto 

[zł] 

1. 

siedziba Zamawiającego 

ul. M. Smoluchowskiego 

17, 

Poznań 

litr  

 

5 500 

  

 

 

 

2. 

oddział Zamawiającego 

ul. Krotoszyńska 148, 

Odolanów 

litr  

 

500 

   

 
suma: 

 

 

Uwaga: 
Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usługi, 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 zobowiązany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego 

dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

Oświadczamy, że: 

 oferujemy realizację dostaw w terminie ........ godzin od momentu otrzymania zgłoszenia 

telefonicznego. 
(Maksymalny termin jednorazowej dostawy wynosi 72 h od momentu otrzymania zgłoszenia telefonicznego – 
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zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.)  

(wykonawca poda w godzinach, w związku z kryterium oceny ofert, w przypadku nie wypełnienia, 

Zamawiający przyjmie termin najdłuższy).  

 oferujemy dostawy helu ciekłego o czystości nie niższej niż 99,999% 

i zobowiązujemy się przedstawiać certyfikat jakościowy dostarczanej cieczy 

kriogenicznej na żądanie Zamawiającego przy każdej dostawie. 
 

 

 

 

 

 

 

 Pakiet nr 2 – sukcesywna dostawa ciekłego azotu – za łączną: 
 

kwotę brutto: ...................................................................................... PLN 

/słownie: ...................................................................................................../ 

w tym: 

kwota netto: ........................................................................................ PLN. 

/słownie: ...................................................................................................../ 

podatek VAT w wysokości ......... %, tj. ................................................. PLN 

/słownie: ...................................................................................................../ 

 

Szczegółowe zestawienie cenowe oferty: 
 

l.p. miejsce dostaw j.m. 

cena 

jednostkowa 

netto [zł] 

cena 

jednostkowa 

brutto [zł] 

ilość 

wartość 

netto 

[zł] 

VAT  

[%] 

wartość brutto 

[zł] 

1. 

siedziba Zamawiającego 

ul. M. Smoluchowskiego 

17, 

Poznań 

kg  

 

56 500 

  

 

 

 

2. 

oddział Zamawiającego 

ul. Krotoszyńska 148, 

Odolanów 

kg  

 

2 000 

   

 
suma: 

 

 

Uwaga: 
Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usługi, 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 zobowiązany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego 

dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

Oświadczamy, że: 

 oferujemy realizację dostaw w terminie ........ godzin od momentu otrzymania zgłoszenia 

telefonicznego. 
(Maksymalny termin jednorazowej dostawy wynosi 72 h od momentu otrzymania zgłoszenia telefonicznego – 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.)  

(wykonawca poda w godzinach, w związku z kryterium oceny ofert, w przypadku nie wypełnienia, 

Zamawiający przyjmie termin najdłuższy).  

 oferujemy dostawy azotu ciekłego o zawartości tlenu poniżej 2 ppm i zobowiązujemy się 

przedstawiać certyfikat jakościowy dostarczanej cieczy kriogenicznej na żądanie 

Zamawiającego przy każdej dostawie. 

 

Oświadczamy, że (wypełnić zarówno dla ofert składanej w zakresie Pakietu 1, jak i Pakietu 2): 

 

 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(w tym z warunkami umowy i opisem przedmiotu) i nie wnosimy zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy warunki w niej zawarte. 
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 W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania 

umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku 

wyboru niniejszej oferty. 

 

Wykonawca poda czy jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem (zaznaczyć „x” lub w inny sposób):  

  mikrobrzedsiębiorstwo 

  małe lub średnie 

 

 zamówienie zrealizujemy sami / przy udziale Podwykonawców*. 

  Podwykonawcom zostaną powierzone następujące zakresy zamówienia: 

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

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

Podwykonawcą będzie: 

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

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

 sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia* jest następujący (wypełnić tylko w przypadku złożenia wspólnej oferty): 

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

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

 niniejsza oferta nie zawiera / zawiera* na stronach nr od ____ do ____** informacji/e 

stanowiących/ce tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

 wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na 

adres: 

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

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

Osobami odpowiedzialnymi za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy 

są: 

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

.............................................................. 
(zgodnie z  §4 wzoru umowy) 

 

 oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie ……… kolejno ponumerowanych stron, 

 integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1. ............................................ 

2. ............................................ 

3. ............................................ 

4. ............................................ 

 

...................................., ................ ........................................................................... 

miejscowość, data 
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  

do reprezentowania Wykonawcy 

 
Uwaga: 

*  -  niepotrzebne skreślić 

**  -  wskazać w ofercie strony zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  

  przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
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Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
 

Zamawiający:  

Instytut Fizyki Molekularnej PAN 

ul. M. Smoluchowskiego 17 

60-179 Poznań 

 

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

Adres: ...................................................................................................... 

tel./fax/e-mail: ......................................................................................... 

NIP ................................................. REGON ......................................... 

reprezentowany przez: . 
...................................................... 
...................................................... 
          (imię i nazwisko) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. zakup, dostawę ciekłego helu i azotu na potrzeby Instytutu – 2 pakiety, prowadzonego przez 

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii PAN w Poznaniu, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na 

podstawie ww. przepisu] 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                                                                                                   

………………………………………… 

                       (podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że 
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w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: ………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                                                                                                   

………………………………………… 

                       (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                                                                                                   

………………………………………… 

                       (podpis) 

 

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
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………………………………………… 

                       (podpis) 

 

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), dnia ………….……. r.  

                                                                                                   

………………………………………… 

                       (podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
 

Zamawiający:  

Instytut Fizyki Molekularnej PAN 

ul. M. Smoluchowskiego 17 

60-179 Poznań 

 

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

Adres: ...................................................................................................... 

tel./fax/e-mail: ......................................................................................... 

NIP ................................................. REGON ......................................... 

reprezentowany przez: . 
...................................................... 
...................................................... 
          (imię i nazwisko) 
 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. na   zakup, dostawę 

ciekłego helu i azotu na potrzeby Instytutu – 2 pakiety prowadzonego przez Instytut Fizyki 

Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                                                                                                   

………………………………………… 

                       (podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument 

i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 
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..…………………………………………………………………………………………………………., 

w następującym zakresie:  

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                                                                                                   

………………………………………… 

                       (podpis) 

 

 

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), dnia ………….……. r.  

                                                                                                   

………………………………………… 

                       (podpis) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ – Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akadami 

Nauk, ul. Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań, office@ifmpan.poznan.pl; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akadami Nauk, 

ul. Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań jest Pani mec. Agnieszka Chwiałkowska, kontakt: 

iod@ifmpan.poznan.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą 

ciekłego helu i azotu na potrzeby Instytutu  – 2 pakiety, nr sprawy PN/01/2019 prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.  

c RODO. 
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Załącznik nr 6 do SIWZ – Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO 
 

 
Zamawiający:  

Instytut Fizyki Molekularnej PAN 

ul. M. Smoluchowskiego 17 

60-179 Poznań 

 
Wykonawca: 

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

Adres: ...................................................................................................... 

tel./fax/e-mail: ......................................................................................... 

NIP ................................................. REGON ......................................... 

reprezentowany przez: . 

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

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

          (imię i nazwisko) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 

RODO  

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

...................................., ................ ........................................................................... 

miejscowość, data 
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  

do reprezentowania Wykonawcy 

 

1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej 
 
 

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................... 
Adres: ...................................................................................................... 
tel./fax/e-mail: ......................................................................................... 
NIP ................................................. REGON ......................................... 
reprezentowany przez: . 
...................................................... 
...................................................... 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
 

 Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „zakup, dostawę ciekłego helu i azotu na potrzeby 

Instytutu – 2 pakiety”, znak sprawy: PN/01/2019, oświadczam/oświadczamy, że: 
 

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

............................................................................................................... 
nazwa i adres Wykonawcy 

 

 nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej
1
 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty częściowe 

w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia 
 

 przynależy do tej samej grupy kapitałowej
1
 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty 

częściowe w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia: 
1. …............... 

2. ...............… 

W załączeniu przedstawiam/y następujące dowody ……............…………, że powiązania 

z Wykonawcą (nazwa adres) …………….........…………...……………………... nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

Pouczenie: 
Oświadczenie o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), składa 

każdy Wykonawca – w tym każdy Wykonawca ubiegający się o wspólne udzielenie zamówienia, chyba że z treści 

pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika umocowanie do 

złożenia takiego oświadczenia w imieniu Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. 
 

 

...................................., ................ ........................................................................... 

miejscowość, data podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  

do reprezentowania Wykonawcy 

________________________ 
1- właściwe zaznaczyć 
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Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz dostaw 
 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na zakup, dostawę ciekłego helu i azotu na potrzeby 

Instytutu – 2 pakiet. 

 

 

W celu oceny spełnienia tego warunku Wykonawca w wykazie poda, min. dwie dostawy, 

ciekłego helu lub dwie ciekłego azotu  – w zależności do jakiego pakietu Wykonawca składać będzie 

ofertę – zgodnie z cz. III ppkt. 4.1) lit. a) SIWZ .  

 

W przypadku złożenia oferty na oba pakiety wymagane jest zrealizowanie min. dwóch dostawy, 

ciekłego helu oraz dwóch ciekłego azotu.   

 

 

Wzór tabeli 

 

L.p. Podmiot (również  adres) na 

rzecz, którego  wykonawca 

wykonał zamówienie 

Przedmiot Data 

wykonania 

Wartość 

przedmiotu 

zamówienia 

 

1. 

 

 

 

   

 

2. 

 

 

 

   

 

3. 

 

    

 

4. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

...................................., ................ ........................................................................... 

miejscowość, data podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 9 do SIWZ – Wzór umowy 
 

 

UMOWA 

 

zawarta w dniu.............................. roku pomiędzy:  

Instytutem Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Poznaniu przy ulicy  

M. Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań  

REGON: 000557990, NIP: 7770020870 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

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

a 

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

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

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

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

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

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

(nr postępowania: PN/01/2019) na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

W treści umowy Zamawiający i Wykonawca zwani są również Stronami. 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się zgodnie z ofertą dostarczać sukcesywnie 

................................ w ilościach wg załącznika do niniejszej umowy stanowiącego jej integralną część, 

który jest zgodny z ofertą przetargową (załącznik zostanie przygotowany na podstawie przedstawionej 

oferty – obecnie Załącznik nr 1 SIWZ ). 

§ 2. Warunki i termin dostawy 

1. Sukcesywne dostawy na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego  

w Poznaniu przy ulicy Smoluchowskiego 17 oraz do Zakładu Niskich Temperatur IFM PAN 

w Odolanowie przy ulicy Krotoszyńskiej 148 będą następować w okresie od dnia 

............................................ przez okres jednego roku, na warunkach określonych w SIWZ. 

2. Termin realizacji jednorazowej dostawy: w ciągu ......... godzin od chwili zgłoszenia 

telefonicznego pod podany przez Wykonawcę numer. 

§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie wszystkich czynności opisanych w § 1 Wykonawcy przysługiwać będzie 

maksymalnie wynagrodzenie jak w SIWZ i złożonej ofercie tj. łączna kwota brutto w wysokości 

........................... zł (słownie: .....................................), w tym wynagrodzenie netto w wysokości: 

......................….zł (słownie: .......................…) oraz podatek od towarów i usług (VAT) według 

stawki ..… % w wysokości ................… zł (słownie: .......................................…). 
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2. Cena jednostkowa za ................. ..................................., która będzie obowiązywała przez cały 

okres realizacji umowy wynosi: ............................. zł netto (słownie: ......................................). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zapotrzebowania ilościowego o 30%  

w stosunku do całości zamówienia. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ustalone w oparciu o faktyczną ilość dostarczonej cieczy kriogenicznej, obliczone 

na podstawie ceny jednostkowej. 

§ 4. Osoby upoważnione do wzajemnych kontaktów 

1. Osobami odpowiedzialnymi za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego są: 

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

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

2. Osobami odpowiedzialnymi za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy są: 

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

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

§ 5. Warunki płatności 

1. Zapłata nastąpi po dokonaniu dostawy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury VAT, 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wystawionej fakturze. 

2. Dokumentami niezbędnymi do wystawienia faktury są podpisane przez strony dowody dostawy 

WZ. 

§ 6. Gwarancja 

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie każdorazowo okazywał certyfikat jakościowy 

dostarczanej cieczy kriogenicznej. 

§ 7. Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar gwarancyjne  na rzecz Zamawiającego w wysokości: 

a) 10% kwoty brutto wskazanej w § 3 niniejszej umowy,  w przypadku gdy Zamawiający odstąpi 

od umowy z winy Wykonawcy.   

b) 0,2% wartości niewykonanego lub nienależycie wykonanego zamówienia jednostkowego 

złożonego przez Zamawiającego stosownie do treści § 2 ust. 2 niniejszej umowy,  za każdy 

dzień opóźnienia w prawidłowym wykonaniu zamówienia, nie więcej jednak niż 10% wartości 

zamówienia, 

c) 0,2% wartości nienależycie wykonanego zamówienia jednostkowego złożonego przez 

Zamawiającego stosownie do treści § 2 ust. 2 niniejszej umowy,  w sposób inny niż poprzez 

opóźnienie za każdy dzień nienależytego wykonania zamówienia, nie więcej jednak niż 10% 

wartości umowy.  

2. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania  

przewyższającego wysokość kar wymienionych w ust. 1. 

3.    Zamawiający może potrącać kary wymienione w ust. 1  z wynagrodzenia Wykonawcy.                                                                                                     

 

§ 8. Czas trwania umowy 

1. Umowa zostaje zawarta w dniu …………2019 roku. i obowiązuje do momentu wykorzystania 

przedmiotu umowy,  zgodnie z § 6 ust 2, lit. c), jednak nie dłużej niż przez okres czterech lat, 

licząc od dnia zawarcia umowy. 

2. Planowany okres realizacji zamówienia do 31 grudnia 2019 roku licząc od dnia zawarcia umowy. 
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§9. Podwykonawcy 

1.  Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia Zamawiającemu wszystkich Podwykonawców przed ich 

przystąpieniem do realizacji powierzonej im części zamówienia oraz poinformowania o zmianie 

Podwykonawców lub rezygnacji z ich udziału w realizacji zamówienia. 

2. Do skutecznego zgłoszenia Podwykonawcy, zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy wymagane 

jest, aby stosowna informacja w formie pisemnej została skierowana do osób upoważnionych do 

wzajemnych kontaktów. 

3. Każdorazowe powierzenie realizacji zamówienia Podwykonawcy, o którym Zamawiający nie 

został powiadomiony skutkować będzie obciążeniem Wykonawcy karą umowną w wysokości 

2 000,00 (dwa tysiące) złotych, co nie stoi na przeszkodzie w dochodzeniu dalej idącego 

odszkodowania. 

§ 10. Rozwiązywanie sporów 

1. W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, w tym również 

w zakresie reklamacji dotyczącej dostarczonych produktów, Strony zobowiązują się podjąć próbę 

polubownego załatwienia sporu na poniższych zasadach. 

2. Strona zgłaszająca zastrzeżenia do sposobu realizacji umowy, w tym dotyczących jakości 

dostarczanego przedmiotu zamówienia, winna przedstawić swoje zastrzeżenia drugiej Stronie na 

piśmie. Druga Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się przedstawionych 

zastrzeżeń Strony przeciwnej w ciągu 14 dni od chwili otrzymania pisma. 

3. Następnie Strony winny podjąć negocjacje w celu rozwiązania sporu. Jeśli między Stronami nie 

dojdzie do porozumienia w terminie 45 dni roboczych od dnia otrzymania pisma, o którym mowa 

w ust. 2 – Strona zgłaszająca zastrzeżenia może wystąpić na drogę postępowania sądowego. 

 

§ 11. Zmiany umowy 

1. Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem zmian, których wystąpienie 

Zamawiający przewiduje, tj.: 

a. w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego (np. w wyniku 

przekształcenia, przejęcia, itp.), 

b. zmiany w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub, 

jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności gdy Wykonawca 

zaproponuje upusty, 

c. w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT nastąpi zmiana ceny proporcjonalnie do zmiany 

stawki VAT, tak w przypadku podwyżki jak i obniżki. Zmiana ceny wymaga 

udokumentowania przez Wykonawcę. Wartość umowy zmienia się odpowiednio, 

d. w sytuacji wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś 

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę, 

e. zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

lub Zamawiającego, w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu 

działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, 

f. zmiany spowodowane nie wykupieniem pełnej ilości towarów.  W powyższym przypadku 

Umowa może zostać przedłużona do czasu wykupienia pełnej ilości towarów określonych 

w Umowie, na zasadach określonych w § 8 Umowy. 

g. zmianę postanowień zawartej umowy w przypadkach wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt  2) -

6) ustawy Pzp. 
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2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 12. Tajemnica przedsiębiorstwa             

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze 

organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa 

Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do 

przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1182ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 

(Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.), w tym w szczególności do: 

a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw, 

b) przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym 

w umowie, 

c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy 

d) zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez 

Zmawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii, 

e) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia 

bezpieczeństwa danych. 

 

2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje Wykonawcę także po 

rozwiązaniu umowy. 

3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za 

szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi 

podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu 

wypowiedzenia. 

§ 13. Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową będą z odpowiednim zastosowaniem postanowień 

Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - prawo zamówień publicznych. 

2. Każda zmiana bądź uzupełnienie niniejszej umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy 

pisemnej i podpisów obu stron pod rygorem nieważności. 

3. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na drodze 

sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14. Egzemplarze umowy 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

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

Zamawiający Wykonawca 
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Załącznik nr 1 – do wzoru umowy 

(załącznik zostanie wypełniony przez Zamawiającego wg oferty Wykonawcy przed podpisaniem umowy) 

Pakiet nr 1 

 

L.p. Opis przedmiotu 

zamówienia 

Ilość 

[L] 

Cena jednostkowa bez 

podatku VAT 

 

*za 1 litr 

Cena jednostkowa 

brutto 

 

*za 1 litr 

Stawka  podatku 

[%] 

 

 

 

Wartość pozycji 

bez podatku VAT 

 

 

Wartość pozycji 

brutto 

 

1. 

Ciekły hel z dostawą do 

siedziba Zamawiającego 

ul. M. Smoluchowskiego 

17, Poznań 

 

5 500      

2. 

Ciekły hel z dostawą do 

siedziby Zamawiającego 

ul. Krotoszyńska 148, 

Odolanów 

500      

 SUMA - ---   ---  

 

Cena (bez VAT) :………………………………………………………………............ 

Słownie : ………………………………………………………………………………… 

Cena z VAT…………….........................................................................................  

Słownie : ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

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

Zamawiający Wykonawca 
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Pakiet nr 2 

L.p. Opis przedmiotu 

zamówienia 

Ilość 

[kg] 

Cena jednostkowa bez 

podatku VAT 

 

*za 1 kilogram 

Cena jednostkowa 

brutto 

 

*za 1 kilogram 

Stawka  podatku 

[%] 

 

 

 

Wartość pozycji 

bez podatku VAT 

 

 

Wartość pozycji 

brutto 

 

1. 

Ciekły azot z dostawą do 

siedziba Zamawiającego 

ul. M. Smoluchowskiego 

17, Poznań 

 

56 500      

2. 

Ciekły azot z dostawą do 

siedziby Zamawiającego 

ul. Krotoszyńska 148, 

Odolanów 

2 000      

 SUMA - ---   ---  

 

Cena (bez VAT) :………………………………………………………………............ 

Słownie : ………………………………………………………………………………… 

Cena z VAT…………….........................................................................................  

Słownie : ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

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

Zamawiający Wykonawca 

 


