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I. Zamawiający:  

Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach 

Adres: Krzyżowice, ul. Główna 2, 55 – 040 Kobierzyce 

Telefon/ fax: 71 3118479, 71 3118631 

Strona: www.pzs-krzyzowice.wroc.pl 

E-mail: pzs@pzs-krzyzowice.wroc.pl lub pzs1krzyzowice@wp.pl 

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia              

29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.). 

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 39 ustawy Pzp dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach 

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

3. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane 

jest pojęcie „ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.). 

4. W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy – Kodeks 

cywilny. 

5. Przedmiotem umowy nie jest zawarcie umowy ramowej. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony roślin (Kod CPV:   

24453000-4 - Środki chwastobójcze; 24457000-2 - Środki grzybobójcze; 24452000-7 

- Środki owadobójcze; 24454000-1 - Regulatory wzrostu roślin; 24440000-0 – Różne 

nawozy). 

Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1                       

w Krzyżowicach. 

Oferowane produkty należy dostarczać w opakowaniach producenta: 

- fabrycznie zamkniętych, 

http://www.pzs-krzyzowice.wroc.pl/
mailto:pzs@pzs-krzyzowice.wroc.pl


- z trwale przymocowaną etykietą – zawierającą instrukcję stosowania w języku 

polskim, 

- z nienaruszonymi zabezpieczeniami i oznakowaniami producenta. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu zgodności 

dostarczonych produktów z oryginałem.  

 

IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach częściowych: 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został 

podzielony na 57 części. 

 

Nr części 

zamówienia  
Rodzaj środka Zapotrzebowanie 

1 ADOB 2.0 Mn 120 l 

2 ADOB 2.0 Mo 15 l 

3 ADOB 2.0 Zn  140 l 

 4 ADOB Bor 760 l 

5 Amistar 250SC 25 l 

6 Ammo Super 100 EW 50 l 

7 Antracol 70 WG 10 kg 

8 Apacz 50 WG 0,2 kg 

9 Apyros 75 WG  0,798kg(6opx133g) 

10 Atpolan 80 EC 95 l 

11 Bi 58 Nowy 400 EC 120 l 

12 Bumper Super 490 EC 20 l 

13 Capalo 337,SE 160 l 

14 Captan 80 WG 20 kg 

15 Caryx 240 SL 120 l 

16 CCC 720 SL 220 l 

17 Chwastox Super 450 SL 5 l 

18 Curzate Top 72,5 WG 1 kg 

19 Delan 700 WG 2 kg 

20 Dobromir 250 EW 55 l 

21 Duet Ultra 497 SC 30 l 

22 Dursban 480 EC 75 l 

23 Fastac 100EC 1 l 

24 Galera  334 SL 1 l 

25 Galigan 240 EC 1 l 

26 Goltix 700 SC 80 l 

27 Kemifan Super Koncentrat 320 EC 80 l 

28 Kemiron koncentrat 500 SC 15 l 



29 Lumax 537,5 SE 140 l 

30 Miedzian 50 WP 10 kg 

31 Mocarz 75 WG 7,2 kg 

32 Moddus 250 EC 85 l 

33 Mospilan 20 SP 0,6 kg 

34 Mustang 360 SE 7 l 

35 Nimrod 250 EC 5 l 

36 OSD Mineral 3 t 

37 Osirys 65 EC 160 l 

38 Pantera 040 EC 5 l 

39 Pentigan 330 EC 1 l  

40 Pictor 400 S.C. 35 l 

41 Prewentor (olej) 25 l 

42 Promax 450 EC 85 l  

43 Proteus 110 OD 60 l 

44 Pyramin  Turbo 520 SC 55 l 

45 Rekord 125 SC 65 l 

46 Roundup 360SL 1400 l 

47 Score 250 EC 0,5 l 

48 Senkor 600SC 1 l 

49 Siarczan magnezu 5 t 

50 Solux 105 OD 55 l 

51 Steward 30 WG 0,4 kg 

52 Swing Top 183 SC 130 l 

53 Sylitt 65 WP 4 kg 

54 Syrius 250 EW 85 l 

55 Syrius 250 EW 65 l 

56 Tern Premium 575 EC 65l 

57 Triam Granuflo 80 WG 10 kg 

 

Uwaga! „lub równoważny” wskazuje na równorzędny skład substancji czynnej jak 

również, jego sposób i skuteczność działania w określonych, zmiennych warunkach 

środowiska wzrostu roślin. Różnorodność i ilość środków o podobnym działaniu (na tę 

samą chorobę, czy szkodnika) jest wymagana, gdyż istnieje konieczność 

przemiennego stosowania różnych środków, często w określonej kolejności. 

 

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,                  

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

 



VI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 

jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

VII. Termin wykonania: 

Termin dostawy, ilość i asortyment towaru należy uzgodnić z kierownikiem 

gospodarczym. 

 

VIII. Warunki płatności: 

1. Płatność będzie dokonywana przelewem po otrzymaniu faktury VAT wystawionej 

po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia z terminem płatności do 

30 kwietnia 2015 roku. 

2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

IX. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu: 

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, 

którzy: 

1. spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 24 ust. 1 Pzp. 

3. zagwarantują termin płatności do 30 kwietnia 2015 r. 

 

 

 

 



X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy              

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

Na potwierdzenie spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz 

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 

1. Oświadczenie wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu                   

o zamówienie publiczne o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp (Załącznik nr 1); 

2. Oświadczenie, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy                            

z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa                       

w art. 24 ust.1 (Załącznik nr 2); 

3. Informację o przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 3); 

4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty (w oryginale lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do 

złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z 

oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że 

z treści pełnomocnictwa wynika co innego; 

 

XI. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału                                 

w postępowaniu: 

1. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu                  

w zakresie: 

a) spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Spełnia/Nie spełnia; 

b) braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 – Spełnia/Nie spełnia; 

c) informacji o przynależności do grupy kapitałowej – Spełnia/Nie spełnia; 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na 

postawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie                    

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 



rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,           

w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). 

 

XII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami: 

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytania muszą być sformułowane na 

piśmie i skierowane na adres: 

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach 

Adres: Krzyżowice, ul. Główna 2, 55 – 040 Kobierzyce 

Telefon/ fax: 71 3118479, 713118631 

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, chyba,                 

że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do omawiającego na mniej niż               

4 dni przed terminem składania ofert. 

 

XIII. Wadium: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XIV. Termin związania ofertą: 

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

XV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami: Rajmund Machowski – 

kierownik gospodarczy, tel. 600 216 304 

 

XVI. Opis przygotowania oferty: 

1. Forma dokumentów składanych wraz z ofertą musi być zgodna z formą określoną  

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 

form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). 



2. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy opracowanych przez 

Zamawiającego. Wykonawca może zastosować formularze wykazów, informacji 

i oświadczeń opracowane samodzielnie, z zastrzeżeniem, że ich treść musi być 

tożsama z załącznikami opracowanymi przez Zamawiającego.  

3. Oferta musi zawierać: 

1) Oświadczenie wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu              

o zamówienie publiczne o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp (Załącznik nr 1); 

2) Oświadczenie, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy                        

z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa                      

w art. 24 ust.1 (Załącznik nr 2); 

3) Informację o przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 3); 

4) Pełnomocnictwo do złożenia oferty (w oryginale lub kopii potwierdzonej 

notarialnie), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do 

złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność                     

z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, 

chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego; 

5) formularz ofertowy sporządzony zgodnie z formularzem (Załącznik nr 4); 

6) uzupełniony Wzór Umowy, parafowany na każdej stronie przez osoby 

uprawnione (Załącznik nr 5). 

4. Ofertę trzeba sporządzić na piśmie, w języku polskim, pismem maszynowym lub 

ręcznie w sposób czytelny, z wykorzystaniem trwałych nośników pisma.  

5. Zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. 

6. Wszelkie poprawki powinny być dokonane poprzez przekreślenie błędnego 

zapisu i wstawienie obok poprawnego oraz parafowane przez osobę podpisującą 

ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby). Dokumenty powinny 

zostać połączone w sposób uniemożliwiający ich przypadkową dekompletację 

(bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez 



widocznych śladów jej naruszenia tzn. zszyte, spięte lub przesznurowane,                 

a końce sznurka trwale zabezpieczone. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca umieszcza w ofercie informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, musi umieścić informację o ich zastrzeżeniu. Zamawiający 

dopuszcza spięcie i umieszczenie dokumentów zastrzeżonych, w oddzielnej 

wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Przez 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 

1503 z późn. zm.), rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca 

podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł 

składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom 

postępowania. 

9. Ofertę należy umieścić w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, zawierającej 

nazwę Wykonawcy, oznaczonej: 

 

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach 

ul. Główna 2 

55 – 040 Kobierzyce 

„Dostawa środków ochrony roślin do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1                       

w Krzyżowicach” 

nr sprawy: 3/ZP/2015 

 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

12. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany 

do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany winny być doręczone 

Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie 

o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty powinno być opakowane tak jak 



oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA 

lub WYCOFANIE. 

 

XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Oferty należy złożyć do dnia 12 marca 2015 r. do godz. 15:00                               

w sekretariacie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach. 

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania,                 

po upływie terminu do wniesienia protestu. 

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 marca 2015 r. o godz. 15:10 w gabinecie 

dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach. 

 

XVIII. Opis sposobu obliczania ceny. 

Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z dostawą. 

Cena musi być podana w PLN. 

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane              

z wykonaniem zamówienia. 

W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie opłaty celne, wszystkie 

podatki. 

Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty. 

 

XIX. Kryteria oceny oferty. 

1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: 

Nazwa kryterium Waga 

Cena 96 % 

Termin dostawy  

(max. 10 dni roboczych) 

Do 5 dni roboczych: 4 pkt. 

Powyżej 5 dni roboczych do 10 dni roboczych: 2 pkt. 

 

 



2. Obliczanie punktów za cenę dokonane zostanie według wzoru: 

Nr kryterium Wzór 

1 Cena (koszt) 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich 

ofert 

 - Cof -  cena podana w ofercie 

 

W zakresie kryterium "cena" oferta może uzyskać maksymalnie 96 punktów. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ 

i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, tj. 

uzyska najwięcej punktów. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania 

wszystkich wykonawców oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, ale przed 

upływem terminu związania ofertą. 

 

XX. Postanowienia końcowe: 

Zasady udostępniania dokumentów. 

Uczestnicy postępowania mała prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie 

prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do 

protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji                       

i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższej zasady: 

l. zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 

 

 

 



XXI. Załącznik:. 

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

1. Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - 

Załącznik nr l 

2. Oświadczenie zgodne z art. 24 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych - 

Załącznik nr 2 

3. Informację o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 3 

4. Formularz ofertowy – Załącznik nr 4 

5. Wzór Umowy - Załącznik nr 5 

 


