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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu „FlorIntegral zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory
na terenie Polski” (POIS.02.04.00-00-0006/17), z w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie konkurencyjności pn.
„Dostawa ciekłego azotu dla Śląskiego Ogrodu Botanicznego”

Mikołów, dnia 29 stycznia 2019 r.
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Rozdział I.
Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń
ul. Sosnowa 5
43-190 Mikołów
NIP: 635-168-17-50
e-mail: sibg@sibg.org.pl
Telefon 32 779 76 02
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest::
Katarzyna Galej-Ciwiś – e-mail: k.galej@sibg.org.pl tel. 694 803 548
Miejsce publikacji ogłoszeń i informacji:
www.obmikolow.robia.pl, www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Rozdział II.
Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady
konkurencyjności, w toku realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zgodnie z zasadą
konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020.
Rozdział III.
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa transportem specjalistycznym 1870 L ciekłego
azotu w 8-16 dostawach, wg. potrzeb Zamawiającego, w ciągu 2 lat. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.
2. Oferowana cena musi zawierać cenę zakupu ciekłego azotu i wszystkie koszty związane z
transportem, w tym opłatę ADR z tytułu transportu materiałów niebezpiecznych oraz koszt
napełniania zbiornika w siedzibie Zamawiającego.
3. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne. Wykazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia
spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub
parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów
równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od
przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty
równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać
będzie zachowanie warunków równoważności.
4. Wykonawca, oferujący produkty równoważne do określonych w ogłoszeniu o zamówieniu
zobowiązany jest przedstawić oddzielne oświadczenie zawierające opis oferowanego produktu, a
w szczególności cechy charakterystyczne, potwierdzające zgodność oferowanego produktu z
produktem opisanym przez Zamawiającego oraz certyfikat analizy jakościowej produktu lub
dokument równoważny - złożony w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski,
określający na przykład nazwę producenta, nr katalogowy, skład, okres trwałości/ważności, datę
produkcji, czystość itp. W przypadku gdy certyfikat analizy jakościowej produktu lub dokument
równoważny zawiera opis oferowanego produktu, wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia
oświadczenia, o którym mowa powyżej.
5. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień, kody CPV:
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24111800-3 Azot ciekły
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą
konkurencyjności, w okresie 2 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień na
dostawy polegających na powtórzeniu podobnych dostaw.
Rozdział IV.
Termin wykonania zamówienia
Pierwsza dostawa przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 14 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Pozostałe terminy dostaw będą ustalane zgodnie z
punktem 1 załącznika nr 3.
Rozdział V.
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Rozdział VI.
Przesłanki wykluczenia z postępowania
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 22 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn zm.).
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy,
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
Rozdziału VI ust. 2.
4. Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
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b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Zamawiający może wykluczać Wykonawcę na każdym etapie prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia.
Rozdział VII.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z formularzem ofertowym złoży
stosowne oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek w
Rozdziale V (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu).
2. Wykonawca do oferty winien dołączyć kartę charakterystyki oferowanej substancji
3. Forma dokumentów:
Najwyżej oceniony Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia i karty
charakterystyki, w formie oryginału przed podpisaniem umowy.
Rozdział VIII.
Termin związania ofertą.
1.
2.
3.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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.
Rozdział IX.
Opis sposobu przygotowania oferty.

1.

2.
3.

1.

2.
3.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz ofertowy
stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu. Dopuszcza się złożenie oferty na
własnym formularzu ofertowym pod warunkiem zamieszczenia w nim wszystkich informacji
wymaganych przez Zamawiającego.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o
zamówieniu, w języku polskim i w formie pisemnej.
Rozdział X.
Miejsce oraz termin składania ofert.
Miejsce składania ofert: sekretariat Śląskiego Ogrodu Botanicznego Związku Stowarzyszeń, ul.
Sosnowa 5 43-190 Mikołów
lub
drogą mailową na adres: sibg@sibg.org.pl
Termin składania ofert - 06/02/2019 r. do godz. 10:00,
Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone.
Rozdział XI.
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Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu
poda cenę brutto oraz netto jednego litra (L) ciekłego azotu. Wartość całego przedmiotu
zamówienia zostanie obliczona przez Zamawiającego jako iloczyn podanej ceny jednego litra (L)
ciekłego azotu oraz ilości 1870 litrów;
2. Cena oferty brutto zawiera stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn zm.).
3. W cenie brutto oferty należy uwzględnić wartość wszystkich elementów zamówienia potrzebnych
do zrealizowania przedmiotu zamówienia (transport, napełnianie zbiornika, opłata ADR z tytułu
transportu materiałów niebezpiecznych), a także wszelkie inne koszty niezbędne do należytego
zrealizowania zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących podatków.
4. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty.
5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.:
a) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,
b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
6. Cenę oferty należy podać w polskich złotych, Zamawiający nie dopuszcza rozliczania się z
Wykonawcą w innej walucie niż PLN.
7. Jeżeli złożono ofertę, 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. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek
poinformować Zamawiającego, czy wybór Jego oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.
8. Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2174 ze zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów, oblicza cenę oferty bez uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT, w
formularzu podając wyłącznie wartość netto. Zamawiający w takim przypadku zastosuje zapisy
ust. 7.
9. Wykonawca zagraniczny, w przypadku dostawy objętej przepisami rozporządzenia Rady (EWG)
nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny
(Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (t. j. Dz. U. z
2018 r., poz. 167 ze zm.), kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia należnych w Polsce należności
przywozowych (cło). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do obowiązku uiszczenia
należności przywozowych, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w
niej ceny należności przywozowe, które miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku uiszczenia opłat przywozowych, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku uiszczenia
tychże opłat, oraz wskazując ich wartość bez kwoty opłat przywozowych (cło).
Rozdział XII.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie
się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
Cena będzie jedynym kryterium
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Kryterium
Cena (C)
2.

Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna ilość
punktów jakie może
otrzymać oferta
za kryterium

100 %

100 punktów

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:
W ramach kryterium „Cena” (C) – oferta zostanie oceniona na podstawie podanej przez
Wykonawcę w ofercie ceny brutto podanej w Formularzu oferty. Ocena punktowa w ramach
kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

Cmin
C = ----------------- x 100 pkt,
Cbad
gdzie:
Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę z podatkiem VAT,
Cbad – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie,
C – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena.

1.
2.

Rozdział XIII.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach.
Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona
na tablicy ogłoszeń oraz miejscach publikacji ogłoszeń i informacji o których mowa Rozdziale I.

Rozdział XIV.
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.
1.
2.

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość zmian Umowy.
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu
OFERTA
(wzór formularza ofertowego)
Zamawiający:
Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń
ul. Sosnowa 5
43-190 Mikołów
NIP: 635-168-17-50
e-mail: sibg@sibg.org.pl
Telefon 32 779 76 02
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Katarzyna Galej-Ciwiś – e-mail: k.galej@sibg.org.pl tel. 694 803 548
Nazwa i adres Wykonawcy:
...............................................................................................................................
NIP .................................................... REGON .......................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
...............................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
...............................................................................................................................
Numer telefonu:.............................................
e-mail .............................................................
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu składamy niniejszą ofertę w postępowaniu pn: „Dostawa
ciekłego azotu dla Śląskiego Ogrodu Botanicznego” - znak sprawy nr 1/POIIS/2019 oferując
wykonanie przedmiotu zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ:
CENA OFERTY BRUTTO …………………….. zł za 1 L ciekłego azotu
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł),
w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł)
CENA OFERTY NETTO …………………….. zł za 1 L ciekłego azotu
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł),
1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu i uznajemy się za
związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
2. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach wskazanych w ofercie.
3. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze Umowy.
4. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu o
Zamówieniu, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym
dniem biegu terminu.
5. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy załączony do Ogłoszeniu o
Zamówieniu i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
zgodnej z niniejszą ofertą i na warunkach określonych we wzorze umowy do Ogłoszeniu o
Zamówieniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
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6. Oświadczam(y), że wybór naszej oferty będzie/ nie będzie1 prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Z uwagi na to, iż wybór naszej oferty będzie
prowadził do powstania obowiązku
podatkowego u Zamawiającego
wskazuję(emy): Nazwa (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania obowiązku
podatkowego u Zamawiającego2
…………………………………………………
…………………………………………………
7.

Wartość towaru lub usługi bez podatku od
towarów i usług

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

Oferta została złożona na ……. parafowanych i kolejno ponumerowanych stronach.

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

Wykonawca skreśla niewłaściwe.
Wykonawca wypełnia tabelę tylko w przypadku, gdy wybór jego oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
1
2
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu - oświadczenie
Zamawiający:
Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń
ul. Sosnowa 5
43-190 Mikołów
NIP: 635-168-17-50
e-mail: sibg@sibg.org.pl
Telefon 32 779 76 02
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest::
Katarzyna Galej-Ciwiś – e-mail: k.galej@sibg.org.pl tel. 694 803 548
Wykonawca:
……………………………………
(pełna
nazwa/firma,
adres,
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko /
podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa ciekłego
azotu dla Śląskiego Ogrodu Botanicznego” - znak sprawy 1/POIIS/2019 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.

…………….……. (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). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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2.

Oświadczam, że Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo ani
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
Realizacja przedmiotu zamówienia (dostawa 1870 L ciekłego azotu do zbiornika o pojemności
240 L) odbywać się będzie w okresie 24 miesięcy i składać z 1-2 dostaw na kwartał, zgodnie z
bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Maksymalne ilości azotu potrzebne w
poszczególnych kwartałach znajdują się w poniższej tabeli, przy czym pierwsza dostawa
przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia Umowy.
Okres realizacji
dostaw(y)
I kwartał 2019 r.
II kwartał 2019 r.
III kwartał 2019 r.
IV kwartał 2019 r.
I kwartał 2020 r.
II kwartał 2020 r.
III kwartał 2020 r.
IV kwartał 2020 r.

Łączna potrzebna ilość azotu
(L) w danym kwartale
300
185
185
240
240
240
240
240

Charakterystyka dostarczanej substancji:
- ciekły azot (N2)
- stężenie 99,999%
- temp. topnienia (1013 hPa) – 209,86 ᵒC
- temp. wrzenia (1-13 hPa) – 195,8 ᵒC
- masa cząsteczkowa 28 g/mol
- ciecz bezbarwna
- bez zapachu
2. Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w związku z dostawą ciekłego azotu:
1) Dostarczanie ciekłego azotu do siedziby Zamawiającego, w dni robocze w godzinach 7:00 –
15:00 według bieżących potrzeb Zamawiającego – najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od
zgłoszenia zapotrzebowania (e-mailem lub telefonicznie) przez Zamawiającego.
2) Oferowany ciekły azot musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (do każdej dostawy
należy dołączać wyniki badań czystości gazu – świadectwa kontroli jakości)
3) Wykonawca na etapie składania ofert ma obowiązek przedstawić kartę charakterystyki
oferowanej substancji
4) Przedmiot zamówienia (ciekły azot) należy przewozić zgodnie z ogólnie obowiązującymi
przepisami przy przewozie substancji niebezpiecznych drogą lądową (ADR). Wykonawca może
zostać zobowiązany przez Zamawiającego do okazania stosownych pozwoleń na każdym etapie
realizacji umowy.
5) Napełnianie zbiornika, będącego własnością Zamawiającego, odbywać się będzie na koszt
Wykonawcy w pomieszczeniu Śląskiego Banku Nasion (na parterze budynku przy ul. Sosnowej
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5 w Mikołowie) przy udziale Kierownika Obiektu lub upoważnionych pracowników
Zamawiającego.
6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo podległych mu pracowników,
wykonujących prace związane z transportem przedmiotu zamówienia oraz napełnianiem
zbiornika, będącego w posiadaniu Zamawiającego
7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie miejsca, w którym odbywa się
napełnianie zbiornika, będącego w posiadaniu Zamawiającego, przed dostępem
nieupoważnionych osób
8) Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamacje ilościowe i jakościowe dotyczące przedmiotu
zamówienia w zakresie dostaw ciekłego azotu i na własny koszt uzupełnić braki lub usunąć
wady niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji
przez Zamawiającego
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Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu
UMOWA nr ………….
zawarta w dniu ………………….. 2019 r. w Mikołowie pomiędzy:
Związkiem Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” z siedzibą w Mikołowie przy ul. Sosnowej 5,
43-190 Mikołów, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163011, NIP: 635-168-17-50,
Reprezentowanym przez dr Magdalenę Maślak – z-ca Dyrektora Śląskiego Ogrodu Botanicznego na
podstawie pełnomocnictwa - uchwała Zarządu Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród
Botaniczny” nr 3/84/2017 z dnia 25.01.2017 r.
zwanym dalej w Umowie „Zamawiającym”
a

zwanym/ą dalej w Umowie: „Wykonawcą”.
Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej w Umowie także łącznie „Stronami”, a indywidualnie –
„Stroną”.
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie
zamówienia w trybie konkurencyjności, Znak sprawy - 1/POIIS/2019
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i systematyczna dostawa specjalistycznym transportem 1870
L ciekłego azotu, do zbiornika o pojemności 240 L, będącego własnością Zamawiającego, w
okresie 24 miesięcy (1-2 dostawy na kwartał, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem
Zamawiającego) dla potrzeb Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.
2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na
warunkach i w sposób określony w Umowie, ofercie Wykonawcy złożonej w ramach
postępowania, której kopia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy (dalej: Oferta Wykonawcy).
A także zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, w tym w szczególności z opisem przedmiotu
zamówienia, oraz Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, którego kopia stanowi
Załącznik nr 1 do Umowy.
§2
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, że ciekły azot w chwili dostawy jest jego wyłączną własnością oraz jest
wolny od wad prawnych i fizycznych, a także nie istnieją żadne przeszkody lub ograniczenia w
prawie rozporządzania jego własnością przez Wykonawcę.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz warunki
organizacyjne, aby zrealizować przedmiot Umowy w sposób profesjonalny i z należytą
starannością, umożliwiający spełnienie wymagań i osiągnięcie celów technicznych
i funkcjonalnych określonych w Umowie.
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3. Wykonawca będzie na bieżąco informować o zagrożeniach mających wpływ na jakość, zakres, a
w szczególności termin realizacji Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy przy zachowaniu najwyższej
staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi normami technicznymi.
5. W sytuacji gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcy ponosi
pełną odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za własne działania lub zaniechania.
6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy osobom trzecim bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu Umowy
osobom trzecim, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich działania i zaniechania jak za
własne działania i zaniechania.
§3
ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania płatności za przedmiot Umowy na warunkach
określonych w Umowie.
§4
REALIZACJA I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY.
1. Realizacja przedmiotu Umowy (dostawa 1870 L ciekłego azotu do zbiornika o pojemności 240 L)
odbywać się będzie w okresie 24 miesięcy i składać od 1 do 2 dostaw na kwartał, zgodnie z
bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Maksymalne ilości azotu potrzebne w
poszczególnych kwartałach znajdują się w poniższej tabeli, przy czym pierwsza dostawa przez
Wykonawcę nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
Okres realizacji dostaw(y)

Łączna potrzebna ilość azotu (L) w kwartale

I kwartał 2019 r.
300
II kwartał 2019 r.
185
III kwartał 2019 r.
185
IV kwartał 2019 r.
240
I kwartał 2020 r.
240
II kwartał 2020 r.
240
III kwartał 2020 r.
240
IV kwartał 2020 r.
240
2. Dostarczanie ciekłego azotu do siedziby Zamawiającego, będzie następować w dni robocze w
godzinach 7:00 – 15:00, według bieżących potrzeb Zamawiającego – najpóźniej w ciągu 4 dni
roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego w formie wiadomości
e-mailem lub telefonicznie.
3. Termin realizacji przedmiotu Umowy uważa się za zachowany, jeśli:
a) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ciekły azot;
b) Strony podpiszą bez zastrzeżeń Protokół Odbioru - załącznik nr 2 do Umowy.
4. Dostawa do Siedziby i wydanie Zamawiającemu nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Korzyści
i ciężary związane z dostawą oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia
przechodzą na Zamawiającego z chwilą ich doręczenia do Siedziby i napełnienia zbiornika na
ciekły azot, po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru.
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5. Odbiór będzie uznany za dokonany przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy Protokół Odbioru
zostanie podpisany przez obie Strony bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.
Sporządzony Protokół Odbioru winien zawierać w szczególności ilość pobranego azotu.
6. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości i niniejszym akceptuje, że
dostawy ciekłego azotu będą realizowane według bieżących potrzeb Zamawiającego.
W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego pełnego zakresu usług określonych
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca nie ma prawa zgłaszać
jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
§5
RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA JAKOŚCI
1. Przedmiot Umowy, który Wykonawca dostarcza Zamawiającemu na podstawie Umowy, objęty
jest rękojmią za wady.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

§6
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
Na zasadach określonych poniżej z tytułu należytego wykonania Umowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy
wynagrodzenie
w
wysokości
…………..
zł
(słownie
złotych:
………………………………) w tym podatek VAT w wysokości:……………. zł (słownie
złotych:…………...........), obliczone jako iloczyn ceny jednego litra (L) ciekłego azotu o której
mowa w §6 ust 2 oraz ilości 1870 litrów.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za dostawy
ciekłego azotu, które będzie obliczane na podstawie faktycznie wykonanych dostaw (ilości
dostarczonego ciekłego azotu) oraz ceny jednego lita ciekłego azotu w wysokości ……… zł
(słownie: ……) netto, powiększonego o podatek od towarów i usług (VAT), to jest łącznie ….. zł
(słownie: ……) brutto.
Rozliczenie płatności, o których mowa w ust. 2, będzie odbywało się na podstawie zbiorczych
miesięcznych faktur VAT, które będą płatne w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany w fakturze VAT numer
rachunku bankowego Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.
Podstawą wystawienia faktury VAT będzie każdorazowo podpisany przez Strony Protokół
Odbioru, o którym mowa w §4 ust. 5 Umowy, potwierdzający prawidłowe wykonanie (bez
uwag).
Wykonawca oświadcza, że kwoty w wysokości wynikającej z ust. 2 są ostateczne i nie ulegną
podwyższeniu przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy.
Poza płatnościami, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający nie jest
zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek dodatkowych kwot na rzecz Wykonawcy, w tym
zwłaszcza kwot związanych z pokryciem poniesionych przez Wykonawcę wydatków, strat,
kosztów, utraconych zysków, roszczeń, ciężarów, zabezpieczeń lub jakiegokolwiek innego
rodzaju opłat publicznoprawnych.
W przypadku wygaśnięcia lub wcześniejszego rozwiązania niniejszej Umowy lub
niewykorzystania pełnego zakresu usług określonych w Szczegółowym Opisem Przedmiotu
Zamówienia i niewykorzystania całego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca nie będzie miał prawa dochodzenia zapłaty powstałej w ten sposób
różnicy.
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Wynagrodzenie, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Umowy, w szczególności
koszty transportu (krajowego i zagranicznego), koszty ubezpieczenia (w kraju i za granicą),
koszty czynności związanych z przygotowaniem dostawy, opakowaniem i zabezpieczeniem,
koszty związane z samą dostawą, a ponadto wszelkie inne koszty, w tym opłaty celne i
graniczne, nie wymienione w niniejszym ustępie, a konieczne do wykonania Umowy.
9. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Płatność na rzecz Wykonawcy może zostać pomniejszona o naliczone kary umowne o ile taka
forma zapłaty kar umownych zostanie wybrana przez Zamawiającego.
8.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

§7
KARY UMOWNE
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie
kar umownych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.
1,
2) w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w
§ 4 ust. 1, w wysokości 2% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy w
wyniku jednego zdarzenia, naliczana jest więcej niż jedna kara.
Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub
bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie skierowanego do Wykonawcy wezwania do
zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek wskazany
przez Zamawiającego w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiej noty, o
ile taka forma pokrycia kar umownych zostanie wybrana na podstawie ust. 4.
Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w całości lub w części (a w zakresie, w jakim
Umowa jest umową o świadczenie usług, wypowiedzieć ją), gdy:
1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy ponad termin określony w § 4 ust. 1 przekracza 7
dni kalendarzowych;
2) Wykonawca wykonuje Umowę w sposób sprzeczny z Umową, nienależycie lub w
realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów Umowy
3) jeżeli suma kar umownych, o których mowa w § 7 przekroczy 30% łącznej kwoty
wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 6 ust. 1;
4) Zamawiający może także odstąpić od Umowy w przypadku przewidzianym w art. 145 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”;
5) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 Pzp.
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2.
3.
4.
5.

1.

2.

3.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu przesłanki.
Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy lub oświadczenie o jej wypowiedzeniu,
zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i zostanie przesłane Wykonawcy.
Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar
umownych zastrzeżonych w Umowie.
W zakresie, w jakim Umowa może być uznana za umowę o świadczenie usług Wykonawca może
wypowiedzieć Umowę wyłącznie z ważnych powodów, przez które należy rozumieć rażące
naruszenie postanowień umowy przez Zamawiającego.
§9
ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do sprawowania nadzoru nad realizacją Umowy,
koordynowania prac związanych z realizacją Umowy i bieżących kontaktów z Wykonawcą jest
Pani Magdalena Maślak, Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie, Księżogórska 90a, 41-922
Radzionków, tel. 535 835 686 e-mail: m.maslak@sibg.org.pl oraz Katarzyna Galej-Ciwiś, Śląski
Ogród Botaniczny, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów, tel. 694 803 548, e-mail: k.galej@sibg.org.pl
Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich czynnościach
związanych z realizacją Umowy jest Pan/Pani ………………….
……………………, ul. ………………………….,
tel.: ………….., faks: …………….. e-mail: ....................................
Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, o których mowa w ust. 1-2 lub ich danych
kontaktowych będzie odbywać się poprzez powiadomienie drugiej Strony w formie pisemnej lub
drogą elektroniczną. W przypadku zmiany adresu, o których mowa w ust. 1-2 Strona jest
zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony. Powyższe nie stanowi zmiany
Umowy.
§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Cesja wierzytelności wynikających z Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi
w załącznikach, a warunkami ustalonymi w umowie, pierwszeństwo mają postanowienia
Umowy.
W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory wynikłe z Umowy bądź z nią związane rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
1. Załącznik nr 1 – kopia Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 - Protokół odbioru
3. Załącznik nr 3 – kopia Oferty Wykonawcy

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu
Wzór Protokołu Odbioru
Protokół odbioru ciekłego azotu
Sporządzony w Mikołowie, dnia ……………….. w sprawie ciekłego azotu dostarczonego przez
……………………………………………………………………………………………………………
do siedziby Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie znajdującej się przy ul. Sosnowej 5 w
Mikołowie, na podstawie umowy nr …………………. z dnia ……………….. w ramach projektu
„FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych
gatunków flory na terenie Polski” (POIS.02.04.00-00-0006/17), z w ramach działania 2.4 oś
priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Komisja odbioru Zamawiającego w składzie:
1. ……………………………
2. ……………………………
Przy udziale przedstawiciela/i Wykonawcy:
1. ……………………………..
2. ……………………………..
Przeprowadziła w dniu ………………. Odbiór Przedmiotu zamówienia. Po zbadaniu przedmiotu
dostawy stwierdziła, że dostarczono ………………………… w ilości ……………………………….
Komisja postanowiła:
1. Uznać dostarczony ciekły azot za zgodny z wymaganiami ilościowymi i przedmiotowymi
TAK/NIE
2. Komisja Zamawiającego odmawia odbioru z powodu……………………………………..……..

Na tym odbiór zakończono/nie doszło do odbioru, co członkowie Komisji stwierdzają przez
podpisanie niniejszego protokołu.
Dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja:
………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Dodatkowe uwagi:
……………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………….
Podpisy:
Członkowie Komisji:
1 ....................................................
2 ....................................................

Przedstawiciel/e Wykonawcy:
1. .....................................................
2.……………………………………

*) niewłaściwe skreślić
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