
Oznaczenie sprawy: IORPIB/ZP/D/Naw.min./2020 

Poznań, dnia 16 grudnia 2020 r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAżONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 

KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 
2019 r. poz. 1843) Zamawiający - Instytut Ochrony Roślin-PIS wszczyna postępowanie w trybie 
przetargu publicznego zamieszczając niniejsze ogłoszenie o zamówieniu na: dostawy / ~ /--f€>9Gt 
budowlanych na swojej stronie internetowej. 

1. nazwa, adres Zamawiającego 
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań 
www.ior.poznan.pl 
NIP 777-00-02-702, REGON 000080217 

2. opis przedmiotu zamówienia: zakup nawozów mineralnych, oraz środków ochrony roślin w 
tym: 

• Zakup, transport do siedziby Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IOR-PIB w Winnej Górze 
(63-013 Szlachcin, Winna Góra 13) następuiacych lub równoważnych nawozów mineralnych: 

l.p. Nazwa nawozu Ilość w tonach 

Kizeryt siarczan magnezu 25-50 MgO-SO3 o minimalnej zawartości 
1 25%MqO i 50%SO3 24 
2 RSM 32 zawartość azotu 32% lub równoważny1 48 

Na opakowaniach nawozów muszą znajdować się oryginalne etykiety. 

Wszystkie zaoferowane nawozy muszą odpowiadać wymogom ustawy z dnia 1 O lipca 2007 o 
nawozach i nawożeniu (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 796, 1069) oraz przepisom wykonawczych wydanych 
na jej podstawie, (tj. posiadać odpowiednie certyfikaty niezbędne do dystrybucji i funkcyjnego 
zastosowania poszczególnych nawozów). Nawozy powinny pochodzić z bieżącej produkcji oraz 
posiadać minimum 12 miesięczny okres przydatności do użycia , liczony od dnia dostawy. 

Szacunkowa wartość bez VAT całości przedmiotu zamówienia poniżej progów określonych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy-Prawo zamówień publicznych. 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8- Nawozy azotowe i związki azotu. 
Zamawiający informuje, że te sformułowania , które opisują przedmiot zamówienia przez wskazanie 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia są podane przykładowo, zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne spełniające wymagania podane w dokumentacji. Wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany 
wykazać , że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH W 
NASTĘPUJĄCYCH ZAKRESACH: 

1 Równoważność oznacza identyczny skład ilościowy i jakościowy. Ponadto rejestracja powinna obejmować pełen zakres 
działania, nawożonych roślin , terminów agrotechnicznych jak w oryginalnym produkcie 
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• Część nr 1 zamówienia: Zakup, transport do siedziby Rolniczego Zakładu Doświadczalnego 
IOR-PIB w Winnej Górze (63-013 Szlachcin, Winna Góra 13) następujących nawozów 

. I h minera nvc : 
l.p. Nazwa nawozu Ilość w tonach 

Kizeryt siarczan magnezu 25-50 MgO-SO3 o minimalnej zawartości 
1 25%MaO i 50%SO3 24 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8- Nawozy azotowe I zwIązkI azotu 

• Część nr 2 zamówienia: Zakup, transport do siedziby Rolniczego Zakładu Doświadczalnego 
IOR-PIB w Winnej Górze (63-013 Szlachcin, Winna Góra 13) następujących nawozów 

. I h minera nvc 
l.p. Nazwa nawozu Ilość w tonach 

1 RSM 32 zawartość azotu 32% lub równoważny2 48 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8- Nawozy azotowe i związki azotu 

OFERTY MOŻNA SKŁADAĆ W ODNIESIENIU DO JEDNEJ LUB DWÓCH DOPUSZCZONYCH 
CZĘSCI ZAMOWIENIA MAJĄC NA WZGLĘDZIE FORMUŁĘ: JEDNA CZĘSC = JEDNA OFERTA. 
Nie należy sumować wartości poszczególnych części w przypadku składania ofert na więcej 
niż 1 cześć. Każda część należy przedstawić osobno za pomocą odpowiedniej edycji 
załączonego wzoru formularza ofertowego. Każda część zamówienia zakończy się 
podpisaniem osobnej umowy na zakres danej części. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia 
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających . 

7. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości 
zamówienia podwykonawcom: Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na 
obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca 
może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w 
formularzu ofertowym nazwy podwykonawcy oraz części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie 
zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

8. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
8.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowym i 

opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 
8.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 
8.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z 
ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 
8.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych dla 
sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 
8.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia. 

9. Wymagania dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia: 
Na opakowaniach nawozów muszą znajdować się oryginalne etykiety. Wszystkie zaoferowane 
nawozy muszą odpowiadać wymogom ustawy z dnia 1 O lipca 2007 o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz. 
U. poz. 796, 1069) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, (tj. posiadać 
odpowiednie certyfikaty niezbędne do dystrybucji i funkcyjnego zastosowania poszczególnych 
nawozów). Nawozy powinny pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać minimum 12 miesięczny 
okres przydatności do użycia, liczony od dnia dostawy. 

2 Równoważność oznacza identyczny skład ilościowy i jakościowy. Ponadto rejestracja powinna obejmować pełen zakres 
działania , nawożonych roślin , terminów agrotechnicznych jak w oryginalnym produkcie. 

2 



Oznaczenie sprawy: IORPIB/ZP/D/Naw.min./2020 

10. Wymagania dotyczące gwarancji: minimum 12 miesięczny okres przydatności do użycia , liczony 
od dnia dostawy. 

3. termin wykonania zamówienia: 

• Część nr 1 zamówienia (Kizeryt): do max. 29.01.2021 r. włącznie 
• Część nr 2 zamówienia (RSM lub równoważny): do max. 26.02. 2021 r. włącznie 

4. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

• posiadają zdolności techniczne I zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, 
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację przedmiotu 

zamówienia oraz 
• nie podlegają wykluczeniu w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy-Prawo 

zamówień publicznych 
W ramach oferty należy złożyć wypełniony, podpisany formularz oferty(wraz z oświadczeniem 
w zakresie spełniania ww. warunków) oraz dokument(y)/specyfikacje producenta z opisem 
parametrów oferowanego nawozu. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w 
oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku 
granicznego - spełnia/nie spełnia . 

5. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony, podpisany 
formularz oferty(wraz z oświadczeniem w zakresie spełniania ww. warunków) oraz 
dokument(y)/specyfikacje producenta z opisem parametrów oferowanego nawozu. Ocena 
spełniania warunków dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę 
w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia. 

6. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z wykonawcami: Janusz Domagała Tel. 61-864-91-35, e-mail : 
j.domagala@iorpib.poznan.pl 

7. wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie dotyczy. 
8. termin związania ofertą: 30 dni 
9. opis sposobu przygotowywania ofert: 

• Wykonawca sporządza ofertę na formularzu ofertowym (wzór-zał. nr 1 do ooz). 
• Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 

czytelnym. 
• Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

• Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 
podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę 

• Koperta z ofertą powinna mieć oznaczenie: Przetarg publiczny-Nawozy mineralne-NIE 
OTWIERAĆ PRZED 2020-12-21 GODZ. 13.15 oraz być opatrzona nazwą i adresem 
wykonawcy. 

10.miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

• Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej (papierowej) w zamkniętej kopercie do dnia: 
2020-12-21 do godz.13.00 w siedzibie zamawiającego przy ul. Władysława Węgorka 20- w 
Poznaniu (60-318 Poznań) w pokoju nr 9 - na parterze w budynku dyrekcyjnym. 

• Oferty zostaną otwarte dnia: 2020-12-21 o godz. 13.15. w siedzibie zamawiającego przy ul. 
Władysława Węgorka 20- w Poznaniu (60-318 Poznań) w pokoju nr 9 - na parterze w budynku 
dyrekcyjnym. 

11.opis sposobu obliczenia ceny: 
• Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN (do dwóch 

miejsc po przecinku). 
• Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

• Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen. 
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12.opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena: 100%. 

Zamawiający będzie ocenia/ oferty, przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem następujących 
zasad i wzorów wspólnych dla obu części zamówienia: 

Cena 
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w tym kryterium- 100 pkt 
Oferty zostaną przeliczone według podanego poniżej wzoru: 
[(Najniższa oferowana cena : Cena badanej oferty) x 100] x 100% = Liczba punktów w kryterium cena 

Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów w obu kryteriach, uznana zostanie za 
najkorzystniejszą. 

13.informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

• Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę . 
• O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 

14.wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy 

15.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: w załączeniu do ogłoszenia o zamówieniu
wzór umowy (zal. nr 2 do ooz.). 

16.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego 

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 Ochrony Roślin-PIB , ul. 
Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań 

• kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Ochrony Roślin-PIB : 
iod@iorpib. pozna n. 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 
IORPIB/ZP/D/Naw.min./2020 prowadzonym w trybie przetargu publicznego. 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania subsydiarnie w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843), 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; 
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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. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu 
udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o 
której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych w Instytucie Ochrony Roślin
Państwowym Instytucie Badawczym, udostępnionego na stron ie internetowej http://bip.ior.poznan.pl/ 
oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 9 wilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn . 
~.). D~K ,~R 

/.:22~::::::::JziL 
INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
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