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Warszawa, dnia 14 kwietnia 2022 r. 

  



1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1.1 Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, ul. Sokołowska 3, 01-142 Warszawa. 

tel. 22 632-01-42, e-mail: kchz@kchz.agro.pl  

1.2 Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej: 

https://miniportal.uzp.gov.pl 

1.3 Zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, 

zwanej dalej ,,SWZ'', oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na 

stronie internetowej: https://www.kchz.agro.pl/ 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w 

trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp", 

2.2 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do 

Laboratorium Oceny Mleka Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt 

Laboratorium Referencyjnego z/s w Parzniewie. 

3.2 Kody opisujące przedmiot zamówienia według słownika CPV: 

33.69.65.00 – 0 odczynniki chemiczne. 

3.3 Wykonawca dostarczy odczynniki chemiczne zgodnie z poniższym 

Wykazem, z zastrzeżeniem pkt. 3.4. 

Wykaz odczynników 

L.p. Nazwa odczynnika J.m. Ilość Opis 
Pojemność 

opakowania 

1 Amoniak 25% cz.d.a. NH4OH l 25 
Gęstość 910 g/l. Zawartość 26,0±2,0%, pozostałość po 

odparowaniu max. 0,003%, bezbarwna, klarowna ciecz. 
1 l  

2 Alkohol izoamylowy cz.d.a. l 1 

Zawartość min.99% , gęstość w temperaturze 20ºC  

0,808g/ml-0,818g/ ml; zawartość wolnych kwasów max. 

0,01%, zawartość furfurolu max. 0,0001%, pozostałość 

po odparowaniu max. 0,003%,  klarowna, bezbarwna 

ciecz.  

1 l 

3 
Eter dietylowy C2H5OC2H5 

cz.d.a. 
l 250 

Wolny od nadtlenków, zawierający nie więcej niż 2 

mg/kg przeciwutleniaczy. Czystość ≥ 99,7%. 

Temperatura wrzenia 34-35ºC, gęstość w temperaturze 

20ºC 0,713-0,715, pozostałość po odparowaniu ≤ 

0,0005%. 

5 l 

4 Eter naftowy cz.d.a. l 300 

Temperatura wrzenia 40-60ºC. Zawartość wody max. 

0,01%, zawartość benzenu ≤ 0,02%, gęstość w 

temperaturze 20ºC  0,642-0,655 g/ml. Kwasowość ≤ 

0,0003 meq/g. 

5 l 

5 Kwas trichlorooctowy cz.d.a. g 400 Czystość  ≥ 99,5%. Bezbarwne kryształki. 100 g 

6 Kwas siarkowy H2SO4 - 98% l 150 

Do oznaczania azotu met. Kjeldahla, czystość ≥ 97,5%, 

wolny od azotu, gęstość 1,84g/ml. Azot całkowity N ≤ 

1ppm 

2,5 l 
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L.p. Nazwa odczynnika J.m. Ilość Opis 
Pojemność 

opakowania 

7 

Kwas siarkowy - 90% - 91% 

do analizy tłuszczu metodą 

Gerbera 

l 10 

Do oznaczania tłuszczu metodą Gerbera, 90-91%, 

gęstość 1,816±0,004 g/ml o temp. 20°C, zawartość 

NO3 < 0,1 ppm. Wolny od zanieczyszczeń. 

2,5 l 

8 Kwas borowy H3BO3 cz.d.a. kg 15 

Zawartość min. 99,5%, bezbarwne kryształy lub biały, 

krystaliczny proszek. Substancje nierozpuszczalne w 

wodzie max 0,01%. 

1 kg 

9 Kwas solny 0,1n HCl l 200 
Kwas solny o mianowanym stężeniu, stężenie molowe 

c(HCl) = (0,1±0,0005) mol/l 
1 l 

10 Tabletki Kjeldahla szt. 
12 

000 

Katalizator do oznaczania azotu metodą Kjeldahla, 

wolne od rtęci i selenu, wielkość 5g/ 1 tabletkę. 
1000 szt. 

11 
Węglan sodowy uwodniony 

Na2CO3*10H2O cz.d.a. 
kg 150 

Zawartość w preparacie wyprażonym min. 99,8%. 

Bezbarwne, kryształy, substancje nierozpuszczalne w 

wodzie max 0,003%. 

5 kg 

12 
Wodorotlenek sodu  NaOH - 

tabletki cz.d.a. 
kg 700 

Wolny od azotu, w postaci tabletek (nie może być 

proszek ani mikrogranulki!), czystość 99% max. 0,02% 

potasu, azot całkowity ≤ 0,0003%, średnica tabletek 5 

mm. 

1 kg 

13 
Wodorotlenek sodu 0,1 N 

NaOH 
l 2 

Zasada sodowa o mianowanym stężeniu, stężenie 

molowe 0,1000 mol/l ±0,1% czyli ±0,0001 mol/l. 
1 l 

14 Roztwór buforowy pH - 7 l 2 

Fosforan dwusodowy / fosforan jednopotasowy, pH 

(25º) =7,00±0,02, w odniesieniu do SRM z NIST i PTB 

pH 7,00. 

1 l 

15 
Roztwór buforowy pH – 7,2 

fosforanowy 
l 1 Dokładność ±0,02, bezbarwna, klarowna ciecz. 0,5 l 

16 Roztwór buforowy pH -4 l 2 

Kwas cytrynowy / wodorotlenek sodu/kwas solny, pH 

(20º) =4,00±0,02, w odniesieniu do SRM z NIST i PTB pH 

4,00. 

1 l 

17 Chlorek potasowy KCl 3 mol/l ml 500 

Roztwór mianowany 3 mol/dm³, do elektrody 

pehametrycznej. Miano w granicach normy od 2,988 do 

3,012 mol/dm3. 

250 ml 

18 Siarczan amonu  g 100 
Minimalne stężenie 99,9% (ułamek masowy w 

przeliczeniu na suchą masę). 
100 g 

19 Mocznik cz.d.a.  g 500 Drobne, bezbarwne kryształy. 250 g 

20 Alkohol etylowy 96% cz.d.a. l 80 

Zawartość alkoholu etylowego min. 96%, gęstość (20º) 

max. 0,808 g/ml, domieszka metanolu max. 0,05%, 

pozostałość po odparowaniu max. 0,001%. 

1 l 

21 Wskaźnik Tashiro WSK ml 100 

Ciemnooliwkowa klarowna ciecz, jako wskaźnik do 

miareczkowania, zmiana barwy w zakresie pH dla 4,4 

czerwonofioletowa i dla pH 5,8 zielona. 

100 ml 

22 
Roztwór kalibracyjny A do 

krioskopu Cryostar 
ml 2 000 

Standardowy roztwór chlorku sodu o wartości 0,0000°C 

± 0,0003°C. 
250 ml 

23 
Roztwór kalibracyjny B do 

krioskopu Cryostar 
ml 2 000 

Standardowy roztwór chlorku sodu o wartości -

0,5570°C ± 0,0005°C. 
250 ml 

24 
Roztwór kalibracyjny C do 

krioskopu Cryostar 
ml 4 000 

Standardowy roztwór chlorku sodu o wartości -

0,5120°C ± 0,0005°C. 
250 ml 

25 
Płyn chłodzący do krioskopu 

Cryostar 
ml 4 000 Wodny roztwór glikolu propylenowego. 500 ml 

26 
Bronopol- bezbarwny 

konserwant do mleka 
kg 5 

2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol, bezbarwny 

konserwant. Bronopol. Zawartość głównego składnika 

w suchej masie (m/m) 99-101%. 

2,5 kg 

27 Jodek potasu cz.d.a. g 250 
Odczynnik do wykrywania nadtlenków w eterze 

dietylowym,  czystość ≥ 99,5%. 
250 g 

28 Czerwień Kongo g 25 Barwnik. Jednorodność chromatograficzna-zgodny. 25 g 

29 
Sacharoza czysta dla 

biochemii 
g 250 

Proszek. Zawartość azotu nie więcej niż 0,002% 

(ułamek masowy). 
250 g 

30 
L-Tryptofan dla biochemii 

C11H12N2O2  
g 100 Minimalne stężenie 99% ułamka masowego. 100 g 

31 Błękit bromotymolowy g 5 
Różowy proszek z odcieniem fioletowym, straty po 

suszeniu max 1,4%. 
5 g 



L.p. Nazwa odczynnika J.m. Ilość Opis 
Pojemność 

opakowania 

32 
Etanol bezwodny 99,8% 

cz.d.a. 
l 1 

Zawartość alkoholu etylowego min. 99,8%. Bezbarwna, 

klarowna ciecz, pozostałości po odparowaniu max 

0,001%, gęstość (20°C) 0,789-0,791 g/ml. 

1 l 

33 
Błękit metylenowy dla 

mikroskopii 
g 25 

Barwnik do oznaczania LKS met. mikroskopową.. 

Absorpcja 2250-2750. 
25 g 

34 
Kwas octowy lodowaty min. 

99,5% -99,9% cz.d.a. 
l 1 

Jako składnik do sporządzania barwnika do oznaczania 

LKS met. mikroskopową.  
1 l 

35 Delvotest T 5 PACK  1 20 
Test do wykrywania antybiotyków i substancji 

hamujących w mleku. 

1op = 5*96 

płytek testu 

= 480 szt. 

36 Agar Mleczny  g 500 

Agar mleczny do oznaczania ogólnej liczby 

drobnoustrojów w mleku, dla mikrobiologii, granulat. Nie 

może być proszek! 

500 g 

37 Ringers tabletki szt. 200 
Tabletki do przygotowania roztworu Ringera do 

rozcieńczeń mikrobiologicznych. 
100 szt. 

38 1,1,2,2 Tetrachloroetan l 1 
Jako składnik do sporządzania barwnika do oznaczania 

LKS met. mikroskopową, czystość ≥ 98% GC. 
1 l 

39 Olejek immersyjny  ml 100 

Spektrofotometrycznie czysty, gęstość w 20ºC/4°C 

1,0245-1,0265. Wskaźnik refrakcji w 20°C 1,5150 – 

1,5170. 

50 ml 

40 Węgiel aktywny  kg 1 Do pochłaniania oparów kwasu siarkowego. 1 kg 

41 Chlorek sodowy cz.d.a. kg 1 Zawartość min. 99,9%, w preparacie wyprażonym. 1 kg 

42 Laktoza 1 hydrat kg 1 Zawartość 99%, pozostałość po prażeniu 0,05%. 1 kg 

43 Bezwodny octan sodu cz.d.a. kg 1 
Zawartość min. 99%, pH=7,0-9,2; substancje 

nierozpuszczalne 0,01%, biały, higroskopijny proszek. 
1 kg 

44 Żel krzemionkowy kg 5 Substancja pochłaniająca wilgoć do eksykatora. 1 kg 

45 Podchloryn sodu  l 1 
Ciecz jasnożółta, pH ok. 14, środek dezynfekujący 15% 

gęstość (20ºC) 1,15-1,25 g/cm3 
1 l 

46 
Koncentrat białek 

serwatkowych 
g 500 Sypki proszek, jako składnik do modyfikowania próbek 500 g 

47 Ksylen  l 1 
Do czyszczenia mikroskopu,  mieszanina izomerów, 

ekstra czysty. 
1 l 

48 Kwas stearynowy  l 1 

Max 0,15% wody, liczba jodowa max 1,0g/100g, liczba 

zmydlenia 186-193 mg KOH/g, substancje niezmydlane 

max 1%, liczba kwasowa 186-191 mg KOH/g. 

1 l 

3.4 Odczynniki dostarczane będą przez Wykonawcę sukcesywnie do końca 

2022 roku, na podstawie zamówień częściowych Zamawiającego. 

Każdorazowo wraz z dostawą odczynników Wykonawca przedłoży 

certyfikaty jakości (świadectwa jakości) / karty katalogowe dla każdego z 

odczynników, potwierdzające zgodność parametrów oferowanych 

produktów z oczekiwaniami Zamawiającego. 

3.5 Data ważności dostarczonych odczynników – min. 12 miesięcy od daty 

dostawy (z wyjątkiem odczynników o typowo krótszym okresie trwałości). 

3.6 Koszty transportu i ubezpieczenia transportu do Zamawiającego pokrywa 

Wykonawca. 

3.7 Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. 

Zamawiający informuje, że nie dokonano podziału zamówienia na części z 

następujących powodów:  

3.7.1 podział ilościowy polegający na rozbiciu wolumenu dostaw groziłby 

nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, ze względu na 

utratę korzyści efektu skali. Efekt skali to obniżenie udziału kosztów 



stałych w kosztach jednostkowych dostawy w wyniku zwiększenia 

rozmiarów działalności. 

Przy zamówieniu na dostawę - bez rozbicia tej ilości na części - 

kalkulacja ceny jednostkowej jest korzystniejsza dla 

Zamawiającego. A więc jest ścisły związek pomiędzy wielkością 

zamówienia, a sposobem kalkulacji ceny za dostawę, a co za tym 

idzie podział zamówienia wskazuje na wysokie 

prawdopodobieństwo wzrostu cen, a to mogłoby zagrozić brakiem 

możliwości sfinansowania zamówienia przez Zamawiającego;  

3.7.2 zamówienie jest o wartości nieprzekraczającej progów UE i z 

dotychczasowych doświadczeń Zamawiającego wynika, iż ubiegają 

się o takie zamówienie głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, a 

więc zakres zamówienia jest dostosowany do potrzeb sektora MŚP 

bez konieczności dalszego rozdrabniania zakresu zamówienia. 

3.7.3 dodatkowo rozbicie asortymentowe zamówienia mogłoby poważnie 

zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Zapewnienie 

ciągłości dostaw jest dla Zamawiającego priorytetem. 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy, sukcesywnie do 31 

grudnia 2022 r. albo do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację 

umowy. 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający nie określa wymagań. 

6. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

6.1 Wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenie, że oferowany asortyment 

posiada wymagane przez polskie prawo zezwolenia, na podstawie których 

może być wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie Polski – treść 

oświadczenia znajduje się w druku oferty, który stanowi Załącznik nr 1 do 

SWZ. 

6.2 Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży certyfikaty jakości 

(świadectwa jakości) / karty katalogowe dla każdego z odczynników, 

potwierdzające zgodność parametrów oferowanych produktów z 

oczekiwaniami Zamawiającego. 

7. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy 

stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ. 

  



8. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 

WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I 

ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

8.1 Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie 

ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów, między 

Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej: 

8.1.1 miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej 

„miniPortalem”, znajdującego się pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl 

8.1.2 Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, zwanej dalej 

„ePUAP”, znajdującej się pod adresem o 

https://epuap.gov.pl/wps/portal 

8.1.3 poczty elektronicznej; komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami przy użyciu poczty elektronicznej odbywa się z 

adresu i na adres: m.czajka@kchz.agro.pl  

8.2 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Marcin Czajka, 

adres poczty elektronicznej: m.czajka@kchz.agro.pl  

8.3 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca 

posiadający konto na ePUAP ma dostęp do „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do komunikacji”. 

8.4 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz 

informacji przekazywanych przy użyciu miniPortalu i ePUAP, opisane 

zostały w: 

8.4.1 Instrukcji użytkowania systemu miniPortal - ePUAP dostępnej pod 

adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje 

8.4.2 Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod 

adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi 

8.4.3 Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej (ePUAP) oraz konta Mój Gov dostępnych 

pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania 

8.5 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularza 

do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do 

komunikacji” wynosi 150 MB. 

8.6 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów oraz 

innych dokumentów w postępowaniu przyjmuje się datę ich przekazania na 

ePUAP Zamawiającego. 

8.7 Link do postępowania został wskazany w pkt 1.2. Postępowanie można 

wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu. 

8.8 Ofertę, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 

podmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwa, sporządza się w 
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postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w 

szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt - określonych w 

załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 

r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

8.9 Inne niż określone w pkt 8.8 informacje, oświadczenia lub dokumenty mogą 

być sporządzane w postaci elektronicznej w formatach, o których mowa w 

pkt 8.8, albo jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości 

przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych 

w pkt 8.1. 

8.10 W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego 

w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jest równoznaczne z 

opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym. 

8.11 Sposób sporządzania oraz przekazywania dokumentów elektronicznych 

musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie. 

8.12 Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami 

w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

wskazanych w pkt 8.1. 

8.13 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez 

Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w 

przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu poczty 

elektronicznej. 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

9.1 Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert 

przez 30 dni, tj. do dnia 26 maja 2022 r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert. 

9.2 W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed 

upływem terminu związania ofertą wskazanego w pkt 9.1, Zamawiający 

przed upływem tego terminu zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o wskazany okres, nie dłuższy 

niż 30 dni. 

9.3 Przedłużenie terminu związania ofertą o którym mowa w pkt 9.1, wymaga 

złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie tego terminu. 

  



10. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

10.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy 

Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności 

wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

10.2 Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

11.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

11.2 Oferta zawiera: 

11.2.1 formularz oferty - Załącznik nr 1 SWZ; 

11.2.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania - według wzoru określonego w 

załączniku nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu 

stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Wyżej wymienione oświadczenie składają również 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy, na których zasoby powołuje się Wykonawca, składają 

oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 3 do 

SWZ; 

11.2.3 pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa 

osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 

odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 

rejestru. W przypadku osoby działającej w imieniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zdanie 

pierwsze stosuje się odpowiednio; 

11.2.4 zastrzeżenie informacji zawartych w ofercie, jako stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z wykazaniem, że stanowią one 

tajemnicę przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy; 

11.2.5 w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie 

zamówienia - oświadczenie, z którego wynika, które dostawy 

wykonają poszczególni Wykonawcy - jeżeli dotyczy; 

11.3 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, w 

tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

11.4 Koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem oferty, ponosi Wykonawca składający ofertę. 

11.5 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie 

dokumentów lub oświadczeń należy składać zgodnie z zasadami 

określonymi w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 8.11. 



11.6 Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy 

przekazać w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa". Plik ten wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część należy zaszyfrować. 

Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego 

udostępnienie uczestnikom postępowania. 

11.7 Wykonawca nie może zastrzec w ofercie informacji, o których mowa w art. 

222 ust. 5 ustawy Pzp, udostępnianych po otwarciu ofert. 

11.8 Pełnomocnictwo do złożenia oferty sporządza się i przekazuje w postaci 

elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Dopuszcza się przekazanie 

cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci 

papierowej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym mocodawcy lub notariusza, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej. 

11.9 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki 

cywilne, konsorcja) są zobowiązani ustanowić pełnomocnika zgodnie z art. 

58 ust. 2, ustawy Pzp. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie 

wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego w imieniu Wykonawców. Pełnomocnictwo podpisują osoby 

uprawnione do udzielenia pełnomocnictwa, zgodnie z formą reprezentacji 

każdego z Wykonawców. W przypadku wspólników spółki cywilnej 

dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika 

zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie 

umowy konsorcjum. 

Postanowienia pkt 11.9 stosuje się odpowiednio. 

12. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

12.1 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 kwietnia 2022 r., do godz. 12:00. 

12.2 Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem: „Formularza 

do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

na miniPortalu. Nie jest dopuszczalne złożenie ofert na adres poczty 

elektronicznej Zamawiającego. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty 

przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu. 



W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 

ePUAP oraz adres poczty elektronicznej, z którego prowadzona będzie 

korespondencja Wykonawcy w postępowaniu. 

12.3 Ofertę sporządza się w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

ofertę musi być czytelny. 

12.4 Ofertę z załącznikami składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. 

o dowodach osobistych). 

12.5 Sposób złożenia ofert, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w 

instrukcji, o której mowa w pkt 8.4.1. 

12.6 Dokumenty dołączane do oferty muszą mieć postać elektroniczną, a 

następnie zostać zaszyfrowane wraz z plikami stanowiącymi ofertę i w 

takiej postaci przekazane za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania ofert lub wniosku" dostępnego na ePUAP i na 

miniPortalu. 

12.7 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i na miniPortalu. Sposób wycofania ofert 

został opisany w instrukcji, o której mowa w pkt 8.4.1. 

12.8 Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie 

dokonać zmiany oferty ani jej wycofać. 

12.9 Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert, 

Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

13. TERMIN OTWARCIA OFERT 

13.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2022 r., o godzinie 12:30. 

13.2 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania oraz na stronie internetowej, o 

której mowa w pkt 1.3 informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

13.3 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania oraz stronie internetowej, o 

której mowa w pkt 1.3 informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy 

Pzp. 

13.4 W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która 

spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

Zamawiającego, otwarcie nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

13.5 Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania oraz stronie internetowej, o 

której mowa w pkt 1.4. 

  



14. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

14.1 Cenę ofertową stanowi kwota podana na formularzu ofertowym. Wyliczona 

cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i będzie 

stanowić wartość umowy. 

14.2 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w 

złotych polskich cyfrowo i słownie. 

14.3 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w 

walucie Rzeczypospolitej Polskiej (zł) w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku, zgodnie z art. 106 e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (t. j. .Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.), to 

jest końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe 

zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o 

jednostkę). 

14.4 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach 

obcych. 

14.5 Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia 

Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

15. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIOW SPOSOBU OCENY OFERT 

15.1 Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone. 

15.2 Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 

15.2.1 Cena - 100% waga kryterium 

15.3 Zamawiający zastosuje następującą metodę oceny ofert przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

15.3.1 Cena: 

cena oferty najkorzystniejszej / cena oferty rozpatrywanej = X → X 

x 100 pkt. 

15.4 Do porównania ofert pod uwagę brana będzie cena oferty brutto. 

15.5 Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Maksymalna łączna 

liczba punktów, jaką może otrzymać oferta, wynosi 100 pkt. 

15.6 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej, w tym zaoferowanej ceny. 

15.7 W toku oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i 

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na 

niezgodności oferty z SWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, 

Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy 



15.8 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą. 

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

16.1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp. 

16.2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego 

przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 16.1, jeżeli w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

16.3 Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania 

umowy. 

16.4 Wykonawca, o którym mowa w pkt 16.3, ma obowiązek zawrzeć umowę w 

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 4 do 

SWZ, Umowa zostanie uzupełniona o postanowienia wynikające ze 

złożonej oferty. 

16.5 Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich 

oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu, na jego 

żądanie, umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

16.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród 

ofert pozostałych wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

17.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

17.2 Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej są określone 

w dziale IX Środki ochrony prawnej ustawy Pzp. 

18. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA TREŚCI SWZ 

18.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o 

wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego 

terminu składania ofert. Wnioski o wyjaśnienia treści SWZ należy przesyłać 



za pomocą poczty elektronicznej na adres: m.czajka@kchz.agro.pl  W 

temacie pisma należy podać „nr sprawy: ZP.262.5.2022” 

18.2 Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 

18.1, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się 

wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi 

do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

18.3 W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w 

terminie, o którym mowa w pkt 18.1, Zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 

ofert. 

18.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez 

ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania oraz na stronie, o której mowa w pkt 1.4. 

18.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść SWZ. 

18.6 Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania oraz na stronie, o której mowa w 

pkt 1.4 

19. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z ar1. 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), zwanego dalej „RODO”, oraz na podstawie art. 19 ustawy Pzp, 

Zamawiający informuje: 

19.1 Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach prowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest: 

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 

ul. Sokołowska 3, 01-142 Warszawa, 

tel. 22 632 01 42 

email: kchz@kchz.agro.pl  

19.2 Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych 

email: iod@kchz.agro.pl  

19.3 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

na zakup paliwa prowadzonym na podstawie przepisów ustawy Pzp. 

19.4 Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich 

uzyskania na postawie przepisów prawa. 

19.5 Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy. Konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

19.6 Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia. Dane osobowe znajdujące się w zawartej umowie będą 

przechowywane przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy. 

mailto:m.czajka@kchz.agro.pl
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19.7 W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

19.8 Osobie, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, przysługuje: 

19.8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych 

osobowych; 

19.8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub 

uzupełnienia swoich danych osobowych; skorzystanie z 

powyższego prawa nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zmianą 

postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp; 

19.8.3 prawo wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

RODO, które nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz nie ma zastosowania w przypadkach, o których 

mowa w art. 18 RODO (tj. do przechowywania i przetwarzania w 

celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej); 

19.8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

19.9 Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne, jest zobowiązany do 

wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 

14 RODO. 

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ: 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty. 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy. 

Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy. 

  



Załącznik nr 1 do SWZ 

.........................., dn. …………. ..... r. 

………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy 

(stempel firmowy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

dla 

Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt 

ul. Sokołowska 3 

01-142 Warszawa 

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE 

SIĘ O ZAMÓWIENIE 

a) nazwa Wykonawcy .................................................................................................. 

b) kod, miejscowość ..................................................................................................... 

c) REGON.......................................... NIP ................................................................... 

d) e-mail: .............................., skrzynka ePUAP: ......................................................... 

e) tel. ............................................................  

f) osoba do kontaktu 

Imię i Nazwisko ……….…….……….. e-mail: ……………..………………………… 

tel. ............................................................  

ja/my niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz ......…………………………… 

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

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

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie - 

 podać nazwy i adresy wszystkich wspólników spółki lub członków konsorcjum) 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania prowadzonego 

przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w trybie podstawowym na podstawie art. 

275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na 

dostawę odczynników chemicznych do Laboratorium Oceny Mleka Krajowego 

Centrum Hodowli Zwierząt Laboratorium Referencyjnego z/s w Parzniewie 

oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto: 

………………………..………... zł (słownie złotych: ..................................................... ) 

zgodnie z załączonym do Oferty Zestawieniem asortymentowo-cenowym. 



1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z 
wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

2. Oświadczam/y, że zamówienie będzie realizowane samodzielnie/przy 
współudziale podwykonawców, którzy będą realizowali następującą część 
zamówienia*: 

…………………………………………………………………………………………………. 
(* - niepotrzebne skreślić) 

3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, 
przekazaną przez Zamawiającego i nie wnoszę/imy do niej żadnych zastrzeżeń. 

4. Oświadczam/y, że oferowany asortyment posiada zezwolenia wymagane przez 
polskie prawo, na podstawie, których może być wprowadzony do obrotu i 
stosowania na terenie Polski. 

5. Oświadczam, że każdorazowo, wraz z dostawą odczynników przedłożę 
certyfikaty jakości (świadectwa jakości) / karty katalogowe dla każdego z 
odczynników, potwierdzające zgodność parametrów oferowanych produktów z 
oczekiwaniami Zamawiającego. 

6. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do 
podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

7. Uważam/y się za związanego/związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 
dnia upływu terminu składania ofert. 

8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty 
dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu 
składania ofert (art. 297 k.k.). 

9. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
1) ..................................................................................................... 
2) ..................................................................................................... 

10. Oferta została złożona na …… kolejno zapisanych i ponumerowanych stronach. 
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

................................, dn. .............. 2022 r. .................................................................... 
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych) 

1) rozporządzenie 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). 

* w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 

ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 



Zestawienie asortymentowo – cenowe 

L.p. Nazwa odczynnika J.m. 
Liczba 

opakowań 
Pojemność opakowania 

Cena 

jednostkowa 

za 

opakowanie 

(netto) 

Wartość dostawy 

(netto) 

(kol. 4 x kol. 6) 

Podatek 

VAT  

(w %) 

Wartość dostawy(brutto) 

(kol. 7 + (kol. 7x kol. 8)) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Amoniak 25% cz.d.a. NH4OH l 25 1 l     

2 Alkohol izoamylowy cz.d.a. l 1 1 l     

3 Eter dietylowy C2H5OC2H5 cz.d.a. l 50 5 l     

4 Eter naftowy cz.d.a. l 60 5 l     

5 Kwas trichlorooctowy cz.d.a. g 4 100 g     

6 Kwas siarkowy H2SO4 - 98% l 60 2,5 l     

7 Kwas siarkowy - 90% - 91% do analizy tłuszczu metodą Gerbera l 4 2,5 l     

8 Kwas borowy H3BO3 cz.d.a. kg 15 1 kg     

9 Kwas solny 0,1n HCl l 200 1 l     

10 Tabletki Kjeldahla szt. 12 1000 szt.     

11 Węglan sodowy uwodniony Na2CO3*10H2O cz.d.a. kg 30 5 kg     

12 Wodorotlenek sodu  NaOH - tabletki cz.d.a. kg 700 1 kg     

13 Wodorotlenek sodu 0,1 N NaOH l 2 1 l     

14 Roztwór buforowy pH - 7 l 2 1 l     

15 Roztwór buforowy pH – 7,2 fosforanowy l 1 0,5 l     

16 Roztwór buforowy pH -4 l 2 1 l     

17 Chlorek potasowy KCl 3 mol/l ml 2 250 ml     

18 Siarczan amonu g 1 100 g     

19 Mocznik cz.d.a. g 2 250 g     

20 Alkohol etylowy 96% cz.d.a. l 80 1 l     

21 Wskaźnik Tashiro WSK ml 1 100 ml     

22 Roztwór kalibracyjny A do krioskopu Cryostar ml 8 250 ml     

23 Roztwór kalibracyjny B do krioskopu Cryostar ml 8 250 ml     

24 Roztwór kalibracyjny C do krioskopu Cryostar ml 16 250 ml     

25 Płyn chłodzący do krioskopu Cryostar ml 8 500 ml     



L.p. Nazwa odczynnika J.m. 
Liczba 

opakowań 
Pojemność opakowania 

Cena 

jednostkowa 

za 

opakowanie 

(netto) 

Wartość dostawy 

(netto) 

(kol. 4 x kol. 6) 

Podatek 

VAT  

(w %) 

Wartość dostawy(brutto) 

(kol. 7 + (kol. 7x kol. 8)) 

26 Bronopol- bezbarwny konserwant do mleka kg 2 2,5 kg     

27 Jodek potasu cz.d.a. g 1 250 g     

28 Czerwień Kongo g 1 25 g     

29 Sacharoza czysta dla biochemii g 1 250 g     

30 L-Tryptofan dla biochemii C11H12N2O2 g 1 100 g     

31 Błękit bromotymolowy g 1 5 g     

32 Etanol bezwodny 99,8% cz.d.a. l 1 1 l     

33 Błękit metylenowy dla mikroskopii g 1 25 g     

34 Kwas octowy lodowaty min. 99,5% -99,9% cz.d.a. l 1 1 l     

35 Delvotest T 5 PACK 1 20 1op = 5*96 płytek testu = 480 szt.     

36 Agar Mleczny g 1 500 g     

37 Ringers tabletki szt. 2 100 szt.     

38 1,1,2,2 Tetrachloroetan l 1 1 l     

39 Olejek immersyjny ml 2 50 ml     

40 Węgiel aktywny kg 1 1 kg     

41 Chlorek sodowy cz.d.a. kg 1 1 kg     

42 Laktoza 1 hydrat kg 1 1 kg     

43 Bezwodny octan sodu cz.d.a. kg 1 1 kg     

44 Żel krzemionkowy kg 5 1 kg     

45 Podchloryn sodu l 1 1 l     

46 Koncentrat białek serwatkowych g 1 500 g.     

47 Ksylen l 1 1 l     

48 Kwas stearynowy l 1 1 l     

................................................., dn. .............. 2022 r.      ................................................................... 
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych) 



Załącznik nr 2 do SWZ 

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 

ul. Sokołowska 3 

01-142 Warszawa 

Nr sprawy: ZP.262.5.2022 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników 

chemicznych 

Ja niżej podpisany 

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

działając w imieniu i na rzecz 

………………………………………………………………………………………………….. 
Nazwa Wykonawcy 

………………………………………………………………………………………………….. 
Adres Wykonawcy 

………………………………………………………………………………………....……….. 
Regon, NIP Wykonawcy 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

2. zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. ...... * ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 108 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 

ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące czynności: 

…………………………………………………………………………………………………. 
* Uwaga: pkt 2 do wypełnienia i uzasadnienia, jeżeli zaistniał taki przypadek. Jeżeli nie zaistniał taki 

przypadek, należy skreślić pkt 2 albo zaznaczyć w inny sposób, np., wpisać „nie dotyczy”. 

................................................., dn. .............. 2022 r. 

................................................................... 
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych) 

  



Załącznik nr 3 do SWZ 

Projektowane postanowienia Umowy 

Umowa nr …./2022 

w dniu ……………………………. r. pomiędzy: 

Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt, z siedzibą ul. Sokołowska 3, 01-142 Warszawa 

reprezentowanym przez: 

Leszka Sobolewskiego – Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt 

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym” 

a firmą 

……………………………………………………………….. 

reprezentowaną przez: 

…………………. - …………………. 

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”,  

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) została zawarta 

umowa o następującej treści. 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa odczynników chemicznych do 

Laboratorium Oceny Mleka KCHZ Laboratorium Referencyjnego z/s w Parzniewie, ul. 

Przyszłości 1, zgodnie z Zestawieniem asortymentowo - cenowym stanowiącym 

Załącznik nr 1, który jest integralną częścią niniejszej umowy. 

§ 2 

1. Realizacja przedmiotowego zamówienia przebiegać będzie sukcesywnie, od dnia 
zawarcia umowy do 31.12.2022 r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć odczynniki własnym transportem i na 
swój koszt, bezpośrednio do laboratorium Zamawiającego w terminie nie 
dłuższym niż 2 tygodnie od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego w 
formie pisemnej, telefonicznie lub e – mailem. 

3. Każdorazowo wraz z dostawą odczynników Wykonawca przedłoży certyfikaty 
jakości (świadectwa jakości) / karty katalogowe dla każdego z odczynników, 
potwierdzające zgodność parametrów oferowanych produktów z oczekiwaniami 
Zamawiającego. 

§ 3 

1. Wartość umowy, przy założeniu poziomu cen określonych w Załączniku nr 1 do 
Umowy, wynosi ………………………….. zł brutto (słownie: 
………………………………….. zł …../100). 

2. Strony ustalają wynagrodzenie na podstawie każdorazowo realizowanej dostawy 
– w wysokości określonej fakturą VAT oraz potwierdzonego przez przedstawiciela 
Zamawiającego zestawienia dostarczonych odczynników do Laboratorium Oceny 



Mleka KCHZ Laboratorium Referencyjnego z/s w Parzniewie – w/g cen brutto 
ustalonych w Załączniku nr 1 do Umowy. 

3. Szczegółowe ilości i asortyment dostaw, oraz ich terminy, uzgadniane będą w 
trybie roboczym pomiędzy Wykonawcą a laboratorium Zamawiającego będącym 
finalnym odbiorcą dostaw. 

4. Zapłata za dostarczone odczynniki nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
faktury. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni środków 
finansowych określonych w ust. 1 i ilości odczynników określonych w Załączniku 
nr 1 do Umowy, z tytułu czego Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie. 
Minimalna, gwarantowana wielkość zamówienia wynosi 70%. W razie jej 
niewykorzystania, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (przedłużenia) 
terminu realizacji umowy. 

§ 4 

1. Wykonawca na dostarczone odczynniki udzieli 12-miesięcznej gwarancji (z 
wyjątkiem odczynników o typowo krótszym okresie trwałości). 

2. O wykrytych wadach lub niezgodnościach ilości w dostawie Zamawiający 
zawiadomi pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej Wykonawcę w ciągu 7 
dni od daty dostarczenia. 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu każdej 
sukcesywnej dostawy w wysokości 1% wartości dostawy, za każdy dzień zwłoki.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 
umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w dokonaniu zapłaty 
faktury w wysokości odsetek ustawowych liczonych od wartości brutto umowy za 
każdy dzień zwłoki. 

§ 6 

1. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy strony zobowiązują się 
rozstrzygać polubownie. 

2. W razie braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w 
przypadku: 
a) zmian stawek podatków i innych opłat, 
b) zmian cen, stawek, taryf obowiązujących z mocy prawa, 
jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę i Wykonawca bezspornie udowodni wysokość zmian i ich wpływ na 

koszt realizacji umowy. 

Oprócz możliwości dokonania zmian w umowie, Zamawiający przewiduje także 

możliwości zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny 

wpływ na realizację przedmiotu umowy. 



Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji umowy, w razie 

niewykorzystania minimalnej wielkości zamówienia wskazanej w §3 ust. 5 umowy.  

5. Warunkiem dokonania zmian w umowie wskazanych w niniejszym paragrafie jest 
złożenie przez stronę inicjującą zmianę wniosku zawierającego: 
a) opis propozycji zmiany, 
b) uzasadnienie zmiany; 
c) opis wpływu zmiany na wykonanie umowy. 

6. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie 
postanowienia opisane w niniejszym paragrafie nie stanowią zobowiązania Stron 
do wprowadzenia zmian do umowy. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej strony. 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


