Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Gidle
Zn. spr.: ZG.270.1.12.2020

Niesulów, 08.01.2021 r.
Zmiana SIWZ

Zamawiający Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Gidle z siedzibą w Niesulowie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
1843) informuje, że zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) dla
przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa substratu torfowego do Gospodarstwa
Szkółkarskiego Sowin” w następującym zakresie:
1/ w części 3. SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”:
a/ przepis ust. 1. zdanie 1. o treści „Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dowóz i
rozładowanie na rzecz Zamawiającego 1 794 m³ (słownie: jeden tysiąc siedemset
dziewięćdziesiąt cztery metry sześcienne) substratu torfowego wraz z jego przewozem do
prowadzonego przez Zamawiającego Gospodarstwa Szkółkarskiego Sowin.”
zastępuje się zdaniem o następującej treści
„Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego 1.794,00 m³ (słownie: jeden
tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt cztery metry sześcienne) substratu torfowego, który w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu /tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r., poz. 796 z późn. zm./; art. 2. ust. 1. pkt 9/ jest podłożem do upraw i art. 2. ust.
1. pkt 10/ jest środkiem wspomagającym uprawę roślin wraz z jego przewozem do
prowadzonego przez Zamawiającego Gospodarstwa Szkółkarskiego Sowin i rozładowaniem.”,
b/ w przepisie ust. 1. wyrazy „big bag” zastępuje się wyrazami „big bal”,
2/ w części 8. SIWZ „Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny” w przepisie ust. 1. pkt 2/ treść „Zamawiający nie stawia szczególnych
wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do
warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.” zastępuje się następującą treścią
„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, które
wynikają z przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu /tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r., poz. 796 z późn. zm./. Wykonawca musi wykazać, że oferowany środek
wspomagający uprawę roślin może być wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu /tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 796 z późn.
zm./.
Wykonawcy będący 1/ producentem środka wspomagającego uprawę roślin,
wyprodukowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2/ importerem środka
wspomagającego uprawę roślin, przywiezionych z terytorium państw trzecich, 3/ producentem
lub innym podmiotem wprowadzającym środek wspomagający uprawę roślin na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - dla środka wspomagającego uprawę roślin, wyprodukowanego lub
wprowadzonego do obrotu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, są
zobowiązani razem z ofertą złożyć decyzję ministra właściwego do spraw rolnictwa w sprawie
pozwolenia na wprowadzenie do obrotu oferowanego środka wspomagającego uprawę roślin.
Wykonawcy nie będący jednym z podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim, są
zobowiązani razem z ofertą złożyć decyzję ministra właściwego do spraw rolnictwa w sprawie
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pozwolenia na wprowadzenie do obrotu oferowanego środka wspomagającego uprawę roślin
wydanej na rzecz podmiotu, od którego będzie pochodził oferowany środek wspomagający
uprawę roślin.”,
3/ w części 9. SIWZ „Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania”
a/ w przepisie ust. 2. pkt 2/ dodaje się lit. „i/” o następującej treści:
„Wykonawcy będący 1/ producentem środka wspomagającego uprawę roślin,
wyprodukowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2/ importerem środka
wspomagającego uprawę roślin, przywiezionych z terytorium państw trzecich, 3/ producentem
lub innym podmiotem wprowadzającym środek wspomagający uprawę roślin na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - dla środka wspomagającego uprawę roślin, wyprodukowanego lub
wprowadzonego do obrotu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, są
zobowiązani razem z ofertą złożyć decyzję ministra właściwego do spraw rolnictwa w sprawie
pozwolenia na wprowadzenie do obrotu oferowanego środka wspomagającego uprawę
roślin,”,
b/ w przepisie ust. 2. pkt 2/ dodaje się lit. „j/” o następującej treści:
„Wykonawcy nie będący jednym z podmiotów wskazanych w części 9. SIWZ, w przepisie ust.
2. pkt 2/ lit. i/, są zobowiązani razem z ofertą złożyć decyzję ministra właściwego do spraw
rolnictwa w sprawie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu oferowanego środka
wspomagającego uprawę roślin wydanej na rzecz podmiotu, od którego będzie pochodził
oferowany środek wspomagający uprawę roślin.”,
c/ w przepisie ust. 2. treść „Dokumenty wskazane w Części 9. ust. 2. lit. a i b SIWZ, wykonawca
jest obowiązany złożyć razem z ofertą.” zastępuję się treścią następującą „Dokumenty
wskazane w Części 9. ust. 2. lit. a/, b/, i/, j/ SIWZ, wykonawca jest obowiązany złożyć razem z
ofertą.”,
4/ w części 15. SIWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”
a/ przepisowi ust. 1. zamiast dotychczasowej nadaję się treść następującą:
„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 02) terminie
do dnia 18 stycznia 2021 roku, do godz. 11.30.”,
b/ przepisowi ust. 14. zamiast dotychczasowej nadaję się treść następującą:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 stycznia 2021 roku o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego
(sala konferencyjna – I piętro, pomieszczenie nr 102).”,
5/ dotychczasową treść załącznika nr 7. do SIWZ „wzór umowy” zastępuje się treścią
stanowiącą załącznik do niniejszej modyfikacji SIWZ.

JAN WIŚNIEWSKI
Nadleśniczy
[Podpisano elektronicznie]
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załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy

Umowa sprzedaży nr …………………..
zawarta w dniu ……………………. 2021 roku w Niesulowie przez
Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Gidle z siedzibą w Niesulowie /adres: Niesulów 3, gm. 97-540 Gidle/, posiadające
NIP 5730108480, zwane dalej Kupującym reprezentowanym przez Nadleśniczego Jana
Wiśniewskiego
i
……………………………………….., posiadającą/ego NIP …………….. i REGON
………………., zwaną/ego dalej Sprzedawcą reprezentowanym przez …………………..,
w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych,
o następującej treści:
§ 1.
1. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność 1.794,00 m³ (słownie: jeden
tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt cztery metry sześcienne) substratu torfowego posiadającego
właściwości określone w § 1. ust. 7. zwanego dalej torfem wraz z jego przewozem do
prowadzonego przez Zamawiającego Gospodarstwa Szkółkarskiego w miejscowości Sowin i
rozładowaniem. Sprzedaż będzie wykonywana określonymi przez Kupującego częściami
/partiami/ w opakowaniach big bal o pojemności 6 m³.
3. Sprzedawca umowę będzie wykonywał w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 28 lutego
2021 roku.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu danej partii torfu w terminie
……………..od daty złożenia przez Kupującego zamówienia. Kupujący w zamówieniach będzie
wskazywał miejsce dostawy i ilość torfu. Kupujący zamówienia będzie składał drogą
elektroniczną na adres e-mail:…………………… lub telefonicznie pod nr tel. ………………….
5. Kupujący będzie kwitował Sprzedawcy wydanie torfu na druku WZ, na którym muszą znaleźć
informacje dotyczące ilości wydanego Kupującemu torfu.
6. Strony będą rozliczały wykonanie przedmiotu umowy po odebraniu przez Kupującego każdej
partii torfu.
7. Torf ma:
a/ mieć właściwości:
Skład: torf wysoki 0-7 mm 90%, Perlit 10%, Fiba zorb 100g/m³, ph 4,5-5,5.
Parametry torfu użytego do przygotowania substratu torfowego: torf wysoki o stopniu rozłożenia
torfu wg van Posta H1-H3, zawartość materii organicznej 90-100%, gęstość objętościowa 120170 kg/m.
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Niedopuszczalne są różnice powyżej 0,2 pH pomiędzy poszczególnymi partiami torfu, zawartość
korzeni oraz innych zanieczyszczeń,
b/ być wydany Kupującemu na paletach drewnianych o wymiarach nie przekraczających 100 cm
na 120 cm, max wysokość z paletą 230 cm (-/+ 5cm). System pakowania torfu ma pozwalać na
automatyczne skrawanie torfu w urządzeniu marki Urbinati code Carbb-c z 2016 roku.
8. Kupujący może sprawdzić jakość dostarczonego przez Sprzedawcę torfu, w szczególności w
zakresie spełniania właściwości określonych w § 1. ust. 7. przez zlecenie przeprowadzenia badań
przez wybrane przez siebie laboratorium. Pobór próbek do badań odbędzie się z udziałem
Sprzedawcy, do pojemników dostarczonych przez Sprzedawcę i zabezpieczonych przez
Sprzedawcę na czas transportu do laboratorium. Sprzedawca musi być przygotowany na
możliwość pobrania próbek torfu do analizy podczas wydawania każdej partii torfu.
9. Jeżeli badanie przeprowadzone przez laboratorium wykaże, że wydany przez Sprzedawcę torf
nie ma właściwości określonych w § 1. ust. 7., Sprzedawca będzie zobowiązany:
a/ zapłacić, w tym zwrócić Kupującemu poniesione przez niego wszystkie koszty badań,
b/ w terminie do 3 dni roboczych, od daty poinformowania Sprzedawcy drogą elektroniczną na
adres e-mail …lub telefonicznie pod nr tel. … o wynikach badań odebrać na swój koszty od
Kupującego pozostałą dostarczoną przez Sprzedawcę ilości torfu i dostarczyć torf o
właściwościach określonych w § 1. ust. 7.,
c/ wystawić fakturę korygującą,
d/ naprawić szkody wyrządzone Kupującemu na skutek dostarczenia torfu nie spełniającego
wymagań co do jego jakości.
10. W przypadku, jeżeli Sprzedawca nie wykona obowiązków wskazanych w § 1. ust. 8. lub § 1.
ust. 9., Kupujący może świadczenia te wykonać na koszt Sprzedawcy, bez upoważnienia sądu.
11. Torf będący przedmiotem umowy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o
nawozach i nawożeniu /tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 796 z późn. zm./; art. 2. ust. 1. pkt
9/ jest podłożem do upraw i art. 2. ust. 1. pkt 10/ jest środkiem wspomagającym uprawę roślin.
Sprzedawca w czasie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy jest zobowiązany posiadać
dotyczącą wydawanego Kupującemu torfu, decyzję o zezwoleniu na jego wprowadzenie do
obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu /tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 796 z późn. zm./. Sprzedawca jest zobowiązany do zawiadomienia
Kupującego o zmianie lub cofnięciu w czasie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy
decyzji, o której mowa w zdaniu poprzednim.
§ 2.
1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy za 1 m³ /słownie: jeden metr sześcienny/ torfu
wraz z jego dowozem i rozładowaniem ceny z podatkiem od towarów i usług w kwocie …………
zł /słownie: …………………… złotych ………………….. grosze/, w tym ceny bez podatku od
towarów i usług w kwocie ……………… zł /słownie: …………………………../ i podatku od
towarów i usług obliczonego według stawki 8 % w kwocie ……….. zł /słownie:
………………………./.
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2. Kupujący z tytułu sprzedaży, dowozu i rozładowania torfu, poza zapłatą ceny nie będzie
zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy innych świadczeń pieniężnych.
3. Cena zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie ………… dni od daty otrzymania
dowodu księgowego sporządzonego przez Sprzedawcę po wykonaniu danej części umowy, to
jest sprzedaży, dowozu i rozładunku torfu, zgodnie z § 1. ust. 6., określonego w danym
zamówieniu, o którym mowa w § 1. ust. 4.
4. W przypadku zapłaty przelewem datą zapłaty będzie data obciążenia rachunku bankowego
Kupującego.
5. Sprzedawca w dowodzie księgowym /fakturze/ będzie wskazywał jako właściwy do zapłaty
rachunek rozliczeniowy ujęty w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej. Kupujący wynagrodzenie będzie płacił z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności, na wskazany przez Sprzedawcę w dowodzie księgowym i w wykazie prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej rachunek rozliczeniowy. W przypadku, jeżeli
Sprzedawca nie wskaże rachunku rozliczeniowego lub wskaże rachunek rozliczeniowy inny niż
ujęty w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Kupujący cenę
będzie płacił na wskazany w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej rachunek rozliczeniowy.
§ 3.
1. Sprzedawca o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić w prawidłowym
wykonaniu umowy niezwłocznie zawiadomi Kupującego, pod rygorem nieważności w formie
pisemnej.
2. Kupujący będzie mógł odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, w
przypadku:
a/ zwłoki przez Sprzedawcę rozpoczęcia wykonywania umowy,
b/ niewykonania jej w rozmiarach i terminach określonym w zamówieniach, o których mowa w
§ 1. ust. 4.,
c/ wykonywania umowy przez Sprzedawcę z naruszeniem bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa.
3. Strony zgodnie z art. 144. ust. 1. pkt 1/ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania umowy w uzasadnionych
wypadkach spowodowanych w szczególności trudnymi warunkami atmosferycznymi
uniemożliwiającymi dojazd do miejsca wykonywania przedmiotu umowy /również z obawy na
uszkodzenia dróg dojazdowych/.
4. Sprzedawca w przypadku:
a/ opóźnienia w wykonywaniu części przedmiotu umowy określonej w danym zamówieniu, o
którym mowa w § 1. ust. 4., zapłaci Kupującemu za każdy dzień opóźnienia karę umowną w
kwocie odpowiadającej odsetkom ustawowym za opóźnienie liczonym od ceny należnej
Wykonawcy za sprzedaż torfu w ilości określonej w danym zamówieniu,
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b/ nie wykonania umowy zapłaci Kupującemu karę umowną w kwocie równej 10% /słownie:
dziesięć procent/ ceny za wykonanie umowy z podatkiem od towarów i usług, przy
uwzględnieniu ilości torfu wskazanej w § 1. ust. 1. i ceny jednego m³ torfu wskazanej w § 2. ust.
1.
5. Kupujący w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
Sprzedawcę może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
6. Sprzedawca w każdym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
będzie zobowiązany do zapłacenia Kupującemu odszkodowania ustalonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, które będzie obejmowało poniesione przez
Kupującego straty oraz korzyści, które Kupujący mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie
wyrządzono.
§ 4.
1. Sprzedawca nie może praw określonych niniejszą umową przenieść na osoby trzecie.
2. Sprzedawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy w zakresie …, następującym
podwykonawcom … .
3. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom,
Sprzedawca będzie:
a/ zobowiązany koordynować działania podwykonawców,
b/ odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez podwykonawców przy wykonywaniu
przedmiotu umowy.
4. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom,
Sprzedawca na żądanie Kupującego, jest zobowiązany, pod rygorem wstrzymania zapłaty ceny,
do okazania Kupującemu dowodu zapłacenia na ich rzecz przez Sprzedawcę należnych im
świadczeń pieniężnych.
§ 5.
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 2% ceny całkowitej podanej w ofercie
przez Sprzedawcę, przy uwzględnieniu ilości torfu wskazanej w § 1. ust. 1. i ceny jednego m³
torfu wskazanej w § 2. ust. 1., to jest …………….. zł /słownie: ………………………………./.
Sprzedawca zabezpieczenie wskazane w zdaniu poprzednim wniósł w formie
…………………………..
2. Kupujący zwróci 100% zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania całego
przedmiotu umowy i uznania przez Kupującego, że przedmiot umowy został wykonany
należycie.
§ 6.
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Zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
§ 7.
1. Rozstrzygnięcie sporów mogących powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy
Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Kupującego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny.
§ 8.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
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