Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ)
dla procedury udzielenia zamówienia
pod nazwą:

„Zakup i dostawa beczek stalowych
dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie”

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo
zamówień publicznych, jak również protestom i odwołaniom.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym
z Aukcją elektroniczną na podstawie
Jednolitego Regulaminu Zamówień w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty
(Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2019)
Oferenci zobligowani są do złożenia oferty w formie cyfrowej na
Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com
Nr przetargu 58 /P/2021
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I.

ZAMAWIAJĄCY:
Grupa Azoty S.A.
ul. E. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
NIP: 873-000-68-29;
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy;
KRS Nr 0000075450;
Kapitał zakładowy i wpłacony: 495 977 420 PLN

II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa beczek stalowych:
1.Typ OH ISO 210 z wiekiem zdejmowanym i klamrą zaciskową – konstrukcja 1,0/08/1,0. Wewnątrz
malowana farbą chemoodporną RDL 50, na zewnątrz farbą wodorozcieńczalną kolor zielony. Wymagany
nadruk logo - Grupa Azoty.
2.Typ OH 60 z wiekiem zdejmowanym i klamrą zaciskową – konstrukcja 0,6.Wewnątrz blacha surowa, na
zewnątrz farba wodorozcieńczalna kolor niebieski. Wymagany nadruk logo – Grupa Azoty.
3.Typ OH 212 z wiekiem zdejmowanym i klamrą zaciskową – konstrukcja 1,2/1,2/1,2. Wewnątrz malowana
farbą chemoodporną RDL 50, na zewnątrz farbą wodorozcieńczalną kolor zielony. Wymagany nadruk logo Grupa Azoty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości. Oferowana cena jednostkowa
pozostanie w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne
roszczenia.
Ilość:

Typ OH ISO 210 – 3000 szt. Typ OH 60 – 300 szt. Typ OH 212 – 1000 szt.

Warunki techniczne/Jakość: Gwarancja 12 m-c, przy dostawie wymagane ŚKJ+ Deklaracja Zgodności
Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: minimum 30 dni od daty wystawienia
Zamawiającego.

faktury do

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych
i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.
Baza dostawy: DDP Grupa Azoty S.A., Tarnów.
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Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin dostawy: III kw.2021 r. do 30 czerwiec 2022 r.

CENA OFERTY
W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia. Oferowaną cenę netto należy określić w PLN

łącznie i za jedną sztukę.
Oferowaną cenę należy określić w PLN netto , cyfrowo i słownie.
Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie wg Załącznika nr 1 do SIWZ ceny całkowitej za ilości wskazane w
Rozdziale II oraz ceny jednostkowej PLN/sztukę.

Przedstawione w ofercie ceny jednostkowe netto za poszczególne rodzaje beczek będą cenami
licytowanymi podczas aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni
Oferenci spełniający kryteria formalno-merytoryczne.

Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ i na Platformie
Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.

III.
1.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU
Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą Informacyjną uczestników postepowania
przetargowego zgodnie z wymogami zapisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO),
dostępną na

stronie

Zamawiającego pod adresem:

http://grupaazoty.com/ochrona-danych.html

„Klauzula informacyjna dla Oferentów”
Oferent przystępując do postępowania oświadcza, że:
- zapoznał się z klauzulą informacyjną dla Oferentów i zobowiązuje się niezwłocznie udostępnić treść
klauzuli informacyjnej wszystkim osobom, których dane osobowe przekazuje Spółkom Grupy Kapitałowej –
Grupa Azoty S.A. w oparciu o postanowienia niniejszej klauzuli,
- gwarantuje stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi
RODO w zakresie ochrony praw osób, których dane zostaną przekazane do przetwarzania
Zamawiającego.
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przez

2. Wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć:
a) Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem Postępowania wyrządzili
szkodę Grupie Azoty, nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie lub też brali
udział w Aukcji prowadzonej przez Grupę Azoty i nie potwierdzili ceny po jej wygraniu lub nie
podpisali/nie wykonali Umowy,
b) Oferentów, w stosunku, do których (i) otwarto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub
restrukturyzacyjne, (ii) wobec których ogłoszono upadłość oraz (iii) Oferentów, którzy po
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ
przewiduje

zaspokojenie

wierzycieli

poprzez

likwidację

majątku

upadłego.

Powyższe

ograniczenie nie dotyczy spółek Grupy Azoty,
c) Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, których urzędujących członków
władz Zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, lub którzy wyrządzili Spółce szkodę, co zostało potwierdzone wyrokiem sądowym
lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela,
d) Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań
określonych w SIWZ lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału
Oferentów w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia w Trybie przetargowym,
e) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego Postępowania, lub korzystali,
w celu sporządzenia Oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem
spółek Grupy Azoty i autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli
przedmiotem Postępowania o udzielenie Zamówienia są prace projektowe wynikające
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów,
f) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania,
g)

nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania Ofertą lub nie zgodzili się
na przedłużenie okresu związania Ofert

Warunki bezwzględnie dopuszczające ofertę do przetargu:
Jakość - spełnienie wymagań technicznych, zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale II
Potwierdzony termin dostawy - zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale II.
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IV.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:

Informacje ogólne
1. Oferent przedstawi ofertę zgodną z postanowieniami SIWZ.
2. Każdy Oferent złoży tylko jedną ofertę wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami .
3. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego
Oferenta.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania odrębnych ofert przed podmioty powiązane między sobą kapitałowo
lub osobowo.

5. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Opis sposobu przygotowania ofert
1. Ofertę sporządza się w języku polskim.
2. Ofertę składa się w formie cyfrowej na Platformie Zakupowej Grupy Azoty S.A., za pomocą formularzy
elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej https://platformazakupowa.grupaazoty.com
dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika i przystąpieniu Oferenta do Postępowania.
3. Co do zasady Zamawiający wymaga aby złożona oferta na Platformie Zakupowej w formie elektronicznej
była opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być podpisana przy użyciu
ważnego certyfikatu kwalifikowanego przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.
Niniejszy wymóg dotyczy również udzielonych pełnomocnictw oraz załączników.
4. Oferent, który złoży na Platformie ofertę jedynie w formie skanu nie opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym zostanie wezwany przez Zamawiającego do niezwłocznego dostarczenia jej w wersji
oryginalnej - papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego
5. Oferta musi zawierać prawidłowo wypełnione wszystkie obowiązkowe pola formularzy elektronicznych oraz
załączone skany wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów – np.: w formie pliku pdf. W razie
niewypełnienia tego wymogu, Zamawiający może wezwać Oferenta do usunięcia braków, a w razie
niezastosowania się przez Oferenta do powyższego żądania, Zamawiający pozostawia właściwą ofertę bez
rozpatrzenia.
6. W celu złożenia oferty Oferent musi posiadać konto użytkownika na Platformie Zakupowej Grupy Azoty S.A.
dla osoby składającej ofertę w jego imieniu. Oferent nieposiadający konta musi się zarejestrować na
Platformie Zakupowej Grupy Azoty S.A. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na
stronie

internetowej

https://platformazakupowa.grupaazoty.com

z

odpowiednim

wyprzedzeniem,

umożliwiającym złożenie oferty w terminie wyznaczonym w SIWZ. Z chwilą założenia konta, Oferent
otrzyma login i link do ustawienia hasła dostępu do konta na adres e-mail przypisany do konta.
7. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.
8. Pełnomocnictwo

do

podpisania

oferty

winno

być

dołączone

do

oferty,

o

ile

nie

wynika

z innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej). Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie.
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9. Podpisy, złożone przez Oferenta na Formularzu Oferty oraz innych formularzach zawartych w SIWZ, powinny
być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
10. Dokumenty dołączone do oferty, za wyjątkiem pełnomocnictwa, formularzy lub oświadczeń Oferenta, które
wymagane są w oryginale podpisanym przez

osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta

mogą być złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e
do

reprezentowania

Oferenta.

Uznaje

się,

że

pełnomocnictwo

do

podpisania

oferty

obejmuje

pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.
Wydruki z CIKRS lub CEIDG nie wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
11. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta

kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić

wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny
sposób.
12. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę /osoby/
podpisującą ofertę.
13. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Oferent wypełni formularze na Platformie Zakupowej oraz
złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie 14 powyżej z dodaniem słowa:
„Zmiana” lub „Wycofanie”.
15. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu
składania ofert.
16. Zmiany po terminie otwarcia ofert mogą być dokonane wyłącznie na żądanie Zamawiającego. Na żądanie
Komisji Przetargowej, Oferenci mogą być zobowiązani do przekazania potwierdzenia ostatecznej oferty
zgodnie z udostępnionym im formularzem. Oferenci będą też zobowiązani, na żądanie Zamawiającego do
ponownego przekazania oferty oryginalnej uaktualnionej o wyniki aukcji i negocjacji, uwzględniającej:
warunki techniczne, ceny jednostkowe, wartość ogólną, warunki realizacji.
17. Po zakończeniu etapu negocjacji, Oferent jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego przesłać do
siedziby Zamawiającego, oryginał oferty złożonej w postępowaniu na Platformie Zakupowej oraz oryginał
oferty ostatecznej.
18. Oferent wezwany przez Zamawiającego do przesłania oferty pisemnej umieści ofertę w opakowaniu
(kopercie) uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania (np.
opieczętowanym lub zalakowanym). Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Oferenta
oraz zaadresowane następująco:
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Nazwa i adres siedziby Oferenta
GRUPA AZOTY S.A.
ul. E. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
Biuro Przetargów
Postępowanie Przetargowe nr

58/P/2021

„Zakup i dostawa beczek stalowych dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie”
NIE OTWIERAĆ !!!

Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zawartość oferty:
1.

Wypełniony interaktywny formularz dostępny w formie elektronicznej na Platformie
Zakupowej Grupy Azoty S.A. https://platformazakupowa.grupaazoty.com

2.

Formularz Oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

3.

Wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie (Oferenta) wpisanym do Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
oryginał/ kserokopia aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS- kserokopia potwierdzona przez
osoby uprawnione do reprezentowania Podmiotu. Składany przez Oferentów wygenerowany wydruk
komputerowy lub odpis z KRS/zaświadczenie CEiDG powinien być nie starszy niż 14 dni przed
upływem terminu składania ofert.

4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty (np. z
odpisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – jeśli dotyczy.
5. Oświadczenie Oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, opisanego w
Rozdziale V SIWZ „Warunki uczestnictwa w przetargu”, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do
SIWZ.
6. Oświadczenie, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne lub, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz
oświadczenie, że wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego
upadłości według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
7. Oświadczenie o liczbie pracowników zatrudnionych ogółem, w tym zatrudnionych na podstawie Umowy o
pracę i umów cywilno-prawnych wg Załącznika nr 4 do SIWZ.

8.

Potwierdzenie terminu dostawy oraz wymagań technicznych zawartych w Rozdziale II
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Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o których mowa w
pkt 3, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
b) nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości.
W przypadku posiadania przez Dostawcę Systemu Zarządzania Jakością Norma ISO 9001 i Systemu
Zarządzania Środowiskiem Norma ISO 14001 lub równoważne, Dostawca zobowiązany jest do
przedłożenia Certyfikatów dla w/w Systemów Zarządzania.

Miejsce i termin złożenia ofert.
1. Miejsce:
Oferta cyfrowa : wypełnione interaktywne formularze Oferty do niniejszego Postępowania dostępne na
Platformie Zakupowej: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/ wraz z

załączonymi skanami

wszystkich wymaganych w SIWZ załączników do oferty.

1. Termin: do dnia 20.05 .2021 do godziny 10.00
2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert.
1.

Miejsce
GRUPA AZOTY S.A. ul. Kwiatkowskiego 8,
33-101 Tarnów
Biuro Przetargów
Departament Korporacyjny Zakupów

2.

Termin: 20.05 .2021 r.

Otwarcie ofert jest niejawne i następuje bez udziału oferentów.
Termin przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie określony w zaproszeniu do udziału w aukcji.
Termin związania ofertą
1. Termin związania Oferenta złożoną ofertą wynosi 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się
do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 30 dni.
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V.

WYBÓR OFERT

Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego dokona weryfikacji i oceny ofert pod kątem
spełnienia wymogów określonych w dokumentacji przetargowej. Komisja dokona poprawek oczywistych
omyłek drukarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, zawiadamiając o tym niezwłocznie
Oferenta. Jeżeli Oferent nie wyrazi zgody na poprawienie oferty, w terminie wyznaczonym przez Komisję,
jego oferta podlega odrzuceniu. W przypadku stwierdzenia braków lub nieścisłości Oferent zostanie
powiadomiony o możliwości uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Oferenci mogą zostać także
poproszeni o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Oferty niespełniające wymagań dokumentacji
przetargowej lub nieuzupełnione zostaną odrzucone.

1) Ocenie będą podlegały tylko oferty Oferentów niewykluczonych i nieodrzucone.
2) Oferty oceniane będą w 3 etapach:
I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty
Kryteria formalne (spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu) określone w Rozdziale IV i V.
Niespełnienie kryteriów formalnych spowoduje odrzucenie oferty.
Oferty niespełniające wymagań określonych niniejszą SIWZ zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia
podstaw do wykluczenia Oferenta składającego ofertę, oferty te zostaną uznane za odrzucone.
II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych w SIWZ.
W

II

etapie

rozpatrywane

będą

oferty

niepodlegające

odrzuceniu,

złożone

przez

Oferentów

niepodlegających wykluczeniu.
III etap: negocjacje cenowe, w tym aukcja elektroniczna
W III etapie Oferenci za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/ składają kolejne postąpienia według zasad określonych w
Regulaminie Platformy Zakupowej.
Szczegółowe informacje i Instrukcja udziału w aukcji elektronicznej dostępna będzie w zaproszeniu do
aukcji elektronicznej.
UWAGA: logując się do udziału w aukcji na Platformie Zakupowej można korzystać wyłącznie z konta
e-mail, które podano w formularzu oferty, tj. tego na które przyszło zaproszenie do aukcji.
Udział w organizowanych Aukcjach lub składanie ofert w odpowiedzi na Zapytania ofertowe z
wykorzystaniem Platformy zakupowej możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.
Użytkownikiem może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
która akceptuje postanowienia Regulaminu i dokona rejestracji na Platformie zakupowej.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 58/P/2021

Strona 9 z 19

Rejestracja i udział w postępowaniach na Platformie zakupowej jest bezpłatny.
Aukcje elektroniczne prowadzone na Platformie zakupowej nie są aukcjami w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego.
Oferent jest związany treścią złożonej przez siebie Oferty w aukcji w terminie i na warunkach wskazanych
w zasadach danej Aukcji.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji handlowych po zakończeniu
aukcji.

Cena ostateczna nie może być wyższa niż cena zaoferowana podczas aukcji elektronicznej.
3) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryteria oceny oferty:
Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
1. Kryteria formalne
Spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu) określone w SIWZ, w tym w szczególności w Rozdziale IV
i V. Niespełnienie kryteriów formalnych spowoduje odrzucenie oferty.
2. Kryteria merytoryczne.


Cena

(C) – 100%

Za najkorzystniejszą cenowo zostanie uznana oferta, która uzyska najniższą cenę ostateczną po
zakończeniu etapu negocjacji.
Pomocniczym kryterium wyboru Wykonawcy może być oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na
podstawie umowy o pracę. Preferowani będą Oferenci, którzy zatrudniają pracowników na podstawie
umowy o pracę i jako pracodawcy przestrzegają klauzul społecznych w zakresie zatrudniania
pracowników.
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, a przeprowadzenie aukcji elektronicznej
okaże się niemożliwe, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych ostatecznych. Oferenci składający oferty
ostateczne (po rewizji) nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w aukcji/złożonych
ofertach wstępnych.
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ZAWARCIE UMOWY / ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

VII.

Zamawiający może zawrzeć umowę w formie zlecenia/zamówienia na wykonanie dostawy/usługi w
oparciu o Ogólne Warunki Zakupów Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie
internetowej pod adresem: http://grupaazoty.com/ogolne-warunki-zakupu-i-sprzedazy.html
Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych
i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej
płatności.

VIII.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.

Wszelka korespondencja i wymiana informacji dotycząca postępowania powinna się odbywać za
pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy Azoty. W szczególności, Zamawiający nie będzie

udzielał

ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na zapytania w sprawach wymagających
zachowania pisemności postępowania.
Dane kontaktowe do uzyskania informacji:


w sprawach proceduralnych i formalno -technicznych:

Za pośrednictwem formularza kontaktowego „Pytania/Odpowiedzi” Platformy Zakupowej Grupa Azoty S.A.
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/

 w sprawach technicznych związanych z aukcją i Platformą Zakupową Dział Helpdesk Kontakt: nr
tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net
Niezależnie od zakresu informacji kopie kierowanej korespondencji powinny trafić do informacji Biura
Przetargów (biuro.przetargow@grupaazoty.com).
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje, zwane dalej korespondencją wymagają formy
pisemnej.

IX. ZASTRZEŻENIA DODATKOWE
1. Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, nie można udostępniać
jej osobom trzecim.
2. Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w SIWZ.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz przedłużenia terminu ich
składania.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z wybranymi Oferentami. W toku badania i oceny
ofert Komisja może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W związku z
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 58/P/2021

Strona 11 z 19

tym Dostawca wyznaczy osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w zakresie niniejszego
postępowania i kontaktu z Zamawiającym w terminie otwarcia ofert. W ofercie należy podać
telefon kontaktowy do wyznaczonej osoby.
5. Ogłoszenie o postępowaniu, a także warunki zawarte w SIWZ oraz propozycji/wzorcu
Umowy/Ogólnych Warunkach Zakupu mogą być zmienione lub odwołane.
6. Treść SIWZ może być modyfikowana w toku przetargu, z zastrzeżeniem poszanowania równych praw
wszystkich uczestników postępowania przetargowego.
7. O wyniku postępowania przetargowego wszyscy Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w
terminie

14

dni

od

daty

rozstrzygnięcia

przetargu.

Powiadomienie

o

wyborze

oferty

najkorzystniejszej nie stanowi zawarcia umowy pomiędzy stronami.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym
etapie postępowania i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. O
unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie
wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
9. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Oferentów, którzy złożyli oferty nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o zwrot
kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
10. Zamawiający

zastrzega sobie

prawo

zamknięcia

postępowania

bez

dokonywania

wyboru

którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia okoliczności powodującej, że
prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Spółki Grupa Azoty S.A.
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Spis załączników do SIWZ:
Formularz Oferty

- Załącznik nr 1

Oświadczenie Oferenta o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia

- Załącznik nr 2

Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu z opłacaniem
podatków, opłat i składek oraz braku postępowania
upadłościowego wobec Wykonawcy

– Załącznik nr 3

Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie
umowy o pracę lub innych umów cywilno-prawnych

- Załącznik nr 4

Zatwierdzający:

Sławomir
Sitek

Pieczęć korporacyjna

Marzena.
Hutniczak

Elektronicznie
podpisany przez
Elektronicznie podpisany
Sławomir Sitek
przez Lukasz.Sacha
Data: 2021.05.06
Data: 2021.05.06
13:53:50 +02'00'
13:33:31 +02'00'
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lukasz.Sach
a

Departament Korporacyjny Zakupów Data, podpisy, pieczęcie Jednostka Dokonująca Zakupu

Elektronicznie podpisany
przez Marzena.Hutniczak
DN: cn=Marzena.Hutniczak,
email=Marzena.Hutniczak@gr
upaazoty.com
Data: 2021.05.06 12:20:31
+02'00'

Elektronicznie

przez
Krzysztof. podpisany
Krzysztof.Macierzak
2021.05.06
Macierzak Data:
12:38:20 +02'00'
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY
Dane Oferenta:
Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
Siedziba: ………………………………………….…………………………………………………………..…………………………………………….
NIP ……………………………….…………………; REGON …………………………………………………………………………………………….
KRS lub nr zaświadczenia o działalności gospodarczej* oraz informacja, przez kogo zostało wydane:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
Osoba

do

kontaktu

i

podejmowania

decyzji

związanych

z

ofertą:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…… tel.
…………………………..……..…… e-mail: ………....…………………………………………
W odpowiedzi na ogłoszenie Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Kwiatkowskiego 8
w trybie przetargowym nr 58 /P/2021 oferujemy wykonanie zadania:

„Zakup i dostawa beczek stalowych dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie”
zgodnie z zakresem prac, wymaganiami i zasadami określonymi w ogłoszeniu o przetargu i Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na poniższych warunkach:

1. Całkowita cena zakupu i dostawy beczek stalowych (Typ OH ISO 210,OH 60 i OH 212) wynosi:

………………………………... PLN netto, (słownie: ………………………………); PLN
2. Cena jednostkowa za 1 sztukę

- Typ OH ISO 210 z wiekiem zdejmowanym i klamrą zaciskową –
konstrukcja 1,0/08/1,0. Wewnątrz malowana farbą chemoodporną RDL 50, na zewnątrz farbą
wodorozcieńczalną kolor zielony. Wymagany nadruk logo - Grupa Azoty : ……………………… PLN netto,
(słownie: ………………………………), PLN

3. Cena jednostkowa za 1 sztukę

- Typ OH 60 z wiekiem zdejmowanym i klamrą zaciskową –
konstrukcja 0,6.Wewnątrz blacha surowa, na zewnątrz farba wodorozcieńczalna kolor niebieski.
Wymagany nadruk logo – Grupa Azoty wynosi: ……………………… PLN netto, (słownie:
………………………………) PLN

4. Cena jednostkowa za 1 sztukę

- Typ OH 212 z wiekiem zdejmowanym i klamrą zaciskową –
konstrukcja 1,2/1,2/1,2. Wewnątrz malowana farbą chemoodporną RDL 50, na zewnątrz farbą
wodorozcieńczalną kolor zielony. Wymagany nadruk logo - Grupa Azoty : ……………………… PLN netto,
(słownie: ………………………………); PLN

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 58/P/2021
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Do wyżej wymienionej ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Akceptujemy prawo Zamawiającego do zamówienia mniejszej ilości przedmiotu zamówienia, aniżeli
określonej w SIWZ i oświadczamy, że oferowana powyżej cena jednostkowa pozostanie w takim
przypadku niezmieniona.
1. Potwierdzamy Ilość zgodnie ze specyfikacją
2. Warunki/okres gwarancji ….(słownie:…………) miesięcy/lat od daty przekazania przedmiotu zamówienia do
Zamawiającego
3. Potwierdzamy jakość - spełnienie wymagań technicznych, zgodnie ze specyfikacją.
4. Potwierdzamy bazę dostawy DDP Grupa Azoty S.A., Tarnów.
5. Termin wykonania zamówienia:

Potwierdzamy określony w SIWZ termin realizacji dostawy, tj.:
Termin dostawy: III kw.2021 r.

do 30 czerwiec 2022 r. dostawy sukcesywnie na wywołanie wg.

potrzeb.
Potwierdzamy warunki i termin płatności: przelew bankowy, minimum 30 dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.
6. Potwierdzamy wymaganą 30 - dniową ważność oferty , liczoną od wskazanej w SIWZ daty otwarcia

ofert.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o przetargu i SIWZ i uznajemy się za związanych

określonymi w wymienionych dokumentach wymaganiami i zasadami postępowania.
8. Oświadczamy,

Grupy

że

zapoznaliśmy

Kapitałowej

Grupa

Azoty

się

i

akceptujemy

umieszczonych

na

zapisy
stronie

Ogólnych

Warunków

internetowej

pod

Zakupu
adresem:

http://grupaazoty.com/ogolne-warunki-zakupu-i-sprzedazy.html
9. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla Oferentów dotyczącą ochrony

danych

osobowych

dostępną

na

http://grupaazoty.com/ochrona-danych.html

stronie
„Klauzula

Zamawiającego
informacyjna

dla

pod

adresem:

Oferentów”

oraz

zobowiązuję się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej wszystkim osobom, których dane
osobowe przekazuję Spółkom Grupy Kapitałowej – Grupa Azoty w oparciu o postanowienia niniejszej
klauzuli. Ponadto gwarantuje stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
spełniających wymogi RODO w zakresie ochrony praw osób, których dane zostaną przekazane do
przetwarzania przez Zamawiającego.
10. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz że

nasza oferta jest kompletna i zawiera wszelkie elementy niezbędne do wykonania zamówienia w sposób
należyty.
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną cześć oferty są ( zgodnie z rozdziałem IV –V
SIWZ „Zawartość Oferty”) :
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1.

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

2.

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

3.

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

Miejscowość i data ...................................

..............................................
podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Oświadczenie Oferenta

............................................................................................................................
/nazwa (firma) i adres Oferenta/
Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia na:

„Zakup i dostawa beczek stalowych dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie”
i nie podlegam wykluczeniu na podstawie poniższych punktów, gdyż nie należę do:

1) Oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest
następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności;
2) Oferentów, w stosunku, do których otwarto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub
restrukturyzacyjne, wobec których ogłoszono upadłość oraz Oferentów, którzy po ogłoszeniu
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje
zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy
spółek Grupy Azoty;
3)

Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;

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

miejscowość i data

……………………………………………………………………………………………

podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

………………………………………
/nazwa i adres Oferenta/

OŚWIADCZENIE OFERENTA

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
/nazwa i adres Oferenta/

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr

58/P/2021 na:

„Zakup i dostawa beczek stalowych
dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie”
niniejszym oświadczamy, że na dzień złożenia oferty:
1. nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne lub innych wymaganych przepisami prawa / uzyskaliśmy
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu*)
2. nie wszczęto wobec nas postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono naszej
upadłości.
*

niepotrzebne skreślić

Miejscowość i data ...................................

..............................................
podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę
lub innych umów cywilno-prawnych

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

„Zakup i dostawa beczek stalowych
dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie”

Oświadczam, że w firmie …………………………………………………………………. z siedzibą w ...............................
…..………..…………………………………….., zatrudnionych jest ………………………. pracowników w tym:
……………………. pracowników na podstawie umów o pracę,
…………………… pracowników na podstawie innych umów cywilno – prawnych.

Miejscowość i data ...................................

..............................................
podpis i pieczęć osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
Oferenta
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