ZP.262.6.2018
Nazwa i adres Zamawiającego:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 3
tel. 22 632-01-42
NIP 527-25-29-237; REGON 017184923
www.kchz.agro.pl

numer sprawy: ZP.262.8.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej „SIWZ”)

Dotyczy:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2018 r. poz. 1986) zwaną w dalszej części SIWZ ustawą lub Pzp oraz na podstawie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Oceny Mleka
Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt Laboratorium Referencyjnego z/s w Parzniewie
Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:
33.69.65.00 - 0 odczynniki chemiczne,
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ROZDZIAŁ I.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Oceny Mleka
Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt Laboratorium Referencyjnego z/s w Parzniewie.
2. Kody opisujące przedmiot zamówienia według słownika CPV:
33.69.65.00 - 0 odczynniki chemiczne.
3. Wykonawca dostarczy odczynniki chemiczne zgodnie z poniższym Wykazem, z zastrzeżeniem
pkt. 4.
4. Odczynniki dostarczane będą przez Wykonawcę sukcesywnie do końca 2019 roku, na podstawie
zamówień częściowych Zamawiającego. Każdorazowo wraz z dostawą odczynników Wykonawca
przedłoży certyfikaty jakości (świadectwa jakości) dla każdego z odczynników, potwierdzające
zgodność parametrów oferowanych produktów z oczekiwaniami Zamawiającego.
5. Data ważności dostarczonych odczynników – min. 12 miesięcy od daty dostawy (z wyjątkiem
odczynników o typowo krótszym okresie trwałości).
6. Koszty transportu i ubezpieczenia transportu do Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
7. Wykaz odczynników:
L.p.

Nazwa odczynnika

J.m.

Ilość

Pojemność
opakowania

Opis
Gęstość 910 g/l. Zawartość 26,0±2,0%, pozostałość po
odparowaniu max. 0,003%, bezbarwna, klarowna ciecz.
Zawartość min. 98%, 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%, bezbarwna ciecz.
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%.
Temperatura wrzenia 40-60ºC. Zawartość wody max. 0,01%,
zawartość benzenu ≤ 0,02%, gęstość w temperaturze 20ºC
0,642-0,655. Kwasowość ≤0,0003 meq/g.
Czystość ≥ 99,5%. Bezbarwne kryształki.
Do oznaczania azotu met. Kjeldahla, czystość 97,5%, wolny
od azotu, gęstość 1,84g/ml. Azot całkowity N ≤ 1ppm
Do oznaczania tłuszczu metodą Gerbera, 90-91%, gęstość
1,816±0,004 g/ml o temp. 20°C, zawartość NO3 < 0,1 ppm.
Zawartość min. 99,5%, bezbarwne kryształy lub biały,
krystaliczny proszek. Substancje nierozpuszczalne w
wodzie max 0,01%.
Kwas solny o mianowanym stężeniu, stężenie molowe
c(HCl) = (0,1±0,0005) mol/l
Katalizator do oznaczania azotu metodą Kjeldahla, wolne
od rtęci i selenu, wielkość 5g/ 1 tabletkę.
Zawartość w preparacie wyprażonym min. 99,8%.
Bezbarwne kryształy, substancje nierozpuszczalne w
wodzie max 0,003%.
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.
Zasada sodowa o mianowanym stężeniu, stężenie molowe
0,1000 mol/l ±0,1% czyli ±0,0001 mol/l.
Fosforan dwusodowy / fosforan jednopotasowy, pH (25º)
=7,00±0,02, w odniesieniu do SRM z NIST i PTB pH 7,00.

1

Amoniak 25% cz.d.a. NH4OH

l

25

2

Alkohol izoamylowy cz.d.a.

l

4

3

Eter dietylowy C2H5OC2H5
cz.d.a.

l

350

4

Eter naftowy cz.d.a.

l

350

5

Kwas trichlorooctowy cz.d.a.

g

1000

6

Kwas siarkowy H2SO4 - 98%

l

150

7

Kwas siarkowy - 90% - 91% do
analizy tłuszczu metodą Gerbera

l

40

8

Kwas borowy H3BO3 cz.d.a.

kg

25

9

Kwas solny 0,1n HCl

l

200

10

Tabletki Kjeldahla

szt.

17 000

11

Węglan sodowy uwodniony
Na2CO3*10H2O cz.d.a.

kg

100

12

Wodorotlenek sodu NaOH tabletki cz.d.a.

kg

600

13

Wodorotlenek sodu 0,1 N NaOH

l

10

14

Roztwór buforowy pH - 7

l

5

15

Roztwór buforowy pH – 7,2
fosforanowy

l

1

Dokładność ±0,02, bezbarwna, klarowna ciecz.

16

Roztwór buforowy pH -4

l

5

Kwas cytrynowy / wodorotlenek sodu/kwas solny, pH
(20º)=4,00±0,02, w odniesieniu do SRM z NIST i PTB pH
4,00.

1l

1l

5l

5l
100 g
2,5 l
2,5 l
1 kg
1l
1000 szt.
5 kg

1 kg
1l
1l
0,5 l
1l
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L.p.

Nazwa odczynnika

J.m.

Ilość

17

Chlorek potasowy KCl 3 mol/l

ml

1500

18

Siarczan amonu

g

300

19

Urea cz.d.a.

g

500

20

Alkohol etylowy 96% cz.d.a.

l

100

21

Wskaźnik Tashiro WSK

ml

200

ml

2 000

ml

2 000

ml

5 000

ml

6 000

22
23
24
25

Roztwór kalibracyjny A do
krioskopu Cryostar
Roztwór kalibracyjny B do
krioskopu Cryostar
Roztwór kalibracyjny C do
krioskopu Cryostar
Płyn chłodzący do krioskopu
Cryostar

26

Bronopol- bezbarwny konserwant
do mleka

kg

5

27

Jodek potasu cz.d.a.

g

500

28
29
30

Czerwień Kongo
Sacharoza czysta dla biochemii
L-Tryptofan dla biochemii

g
g
g

25
750
300

31

Błękit bromotymolowy

g

5

32

Etanol bezwodny 99,8% cz.d.a.

l

3

g

50

l

5

op.

20

g

1 000

szt.

300

l

2

33
34

Błękit metylenowy dla
mikroskopii
Kwas octowy lodowaty min.
99,5% -99,9% cz.d.a.

Pojemność
opakowania

Opis
Roztwór mianowany 3 mol/dm³, do elektrody
pehametrycznej. Miano w granicach normy od 2,988 do
3,012 mol/dm3.
Minimalne stężenie 99,9% (ułamek masowy w przeliczeniu
na suchą masę).
Drobne, bezbarwne kryształy lub biały proszek.
Zawartość alkoholu etylowego min. 96%, gęstość max. 0,808
g/ml, domieszka metanolu max. 0,05%, pozostałość po
odparowaniu max. 0,001%.
Ciemnooliwkowa klarowna ciecz jako wskaźnik do
miareczkowania, zmiana barwy w zakresie pH dla 4,4
czerwonofioletowa i dla pH 5,8 zielona.
Standardowy roztwór chlorku sodu o wartości 0,0000°C ±
0,0003°C.
Standardowy roztwór chlorku sodu o wartości -0,5570°C ±
0,0005°C.
Standardowy roztwór chlorku sodu o wartości -0,5120°C ±
0,0005°C.
Wodny roztwór glikolu propylenowego.

250 ml
100 g
250 g
1l

100 ml
250 ml
250 ml
250 ml
500 ml

2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol, bezbarwny konserwant.
Bronopol. Zawartość głównego składnika w suchej masie
(m/m) 99-101%.
Odczynnik do wykrywania nadtlenków w eterze dietylowym
czystość ≥99,5%.
Barwnik. Jednorodność chromatograficzna-zgodny.
Proszek. Pozostałości po prażeniu w 105°C≤0,1%.
Minimalne stężenie 99% ułamka masowego.
Różowy proszek z odcieniem fioletowym, straty po
suszeniu max 1,4%.
Zawartość alkoholu etylowego min. 99,8%. Bezbarwna,
klarowna ciecz, pozostałości po odparowaniu max 0,001%,
gęstość w 20°C 0,789-0,791 g/ml.
Barwnik do oznaczania LKS met. mikroskopową.
Absorpcja 2250-2750.
Jako składnik do sporządzania barwnika do oznaczania LKS
met. mikroskopową. Bezbarwna klarowna ciecz.

2,5 kg
250 g
25 g
250 g
100 g
5g
1l
25 g
1l
1op = 5*96
płytek testu =
480 szt.

Test do wykrywania antybiotyków i substancji hamujących
w mleku.

35

Delvotest T 5 PACK

36

Agar Mleczny

37

Ringers tabletki

38

1,1,2,2 Tetrachloroetan

39

Olejek immersyjny

ml

150

40
41
42

Węgiel aktywny
Chlorek sodowy cz.d.a.
Laktoza 1 hydrat

kg
kg
kg

3
1
2

43

Bezwodny octan sodu cz.d.a.

kg

2

44

Żel krzemionkowy

kg

5

Substancja pochłaniająca wilgoć do eksykatora.

1 kg

45
46

Extran MA 01 alkaliczny
Extran AP 17

l
l

10
10

Uniwersalny środek do mycia szkła laboratoryjnego.
Silny środek do mycia szkła laboratoryjnego.

2,5 l
2,5 l

Agar mleczny do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów
w mleku, dla mikrobiologii, granulat. Nie może być
proszek!
Tabletki do przygotowania roztworu Ringera do
rozcieńczeń mikrobiologicznych.
Jako składnik do sporządzania barwnika do oznaczania LKS
met. mikroskopową, czystość ≥ 98% GC.
Spektrofotometrycznie czysty, gęstość w 20ºC/4°C 1,02451,0265. Wskaźnik refrakcji w 20°C 1,515 – 1,517.
Do pochłaniania oparów kwasu siarkowego.
Zawartość min. 99,9%,
Zawartość 99%, pozostałość po prażeniu 0,05%.
Zawartość min. 99%, pH=7,0-9,2; substancje nierozpuszczalne
0,01%, biały, higroskopijny proszek.

500 g
100 szt.
1l
50 ml
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
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L.p.

Nazwa odczynnika

J.m.

Ilość

47

Podchlorynian sodu

l

5

48

Laktoza monohydrate czda

g

1000

49

Koncentrat białek serwatkowych

g

1000

Opis
Ciecz jasnożółta, pH ok. 14, środek dezynfekujący 15%
gęstość w 20ºC – 1,15-1,25 g/cm3
Kolor biały, bez zapachu, pH4-6, masa cząsteczkowa
342,34g/mol, ciało stałe
Sypki proszek jako składnik do modyfikowania próbek

Pojemność
opakowania
1l
500 g
500 g

ROZDZIAŁ II.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
2. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza oferty, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Wraz z ofertą Wykonawca złoży, sporządzone w języku polskim:
1) oświadczenia i dokumenty, wymienione w Rozdziale IV i VI SIWZ;
2) dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo udzielone przez
uprawnione osoby. Pełnomocnictwo zostanie złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej
notarialnie;
3) 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 2 do SIWZ.
4) oświadczenie, że z każdą dostawą odczynników Wykonawca przedłoży certyfikaty jakości
(świadectwa jakości) dla każdego z odczynników, potwierdzające zgodność parametrów
oferowanych produktów z oczekiwaniami Zamawiającego - treść oświadczenia znajduje się w
druku oferty, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania
ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim
przypadku, wraz z ofertą należy złożyć stosowne pełnomocnictwo określające sposób
współdziałania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz
z tłumaczeniem na język polski.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty mają być parafowane własnoręcznie przez osobę/y
podpisujące ofertę.
8. Ofertę wraz z jej załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w Rozdziale IV
i VI SIWZ, jak również pełnomocnictwem i innymi żądanymi dokumentami, należy złożyć w
miejscu wskazanym w SIWZ, w zamkniętym opakowaniu (kopercie), w sposób zabezpieczający
ich nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm),
jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane
i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10. Praktyczne zalecenia (nie obligatoryjne) dotyczące ułożenia dokumentów w ofercie:
1) dokumenty ułożyć w trzech grupach, wg kolejności:
a) formularz oferty + załączniki do oferty,
b) oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale IV i VI SIWZ,
2) wszystkie kartki należy ponumerować i spiąć/zszyć/zbindować itp. (za wyjątkiem dokumentów
zastrzeżonych przez Wykonawcę na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy).
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11. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
ROZDZIAŁ III.
Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia następowała sukcesywnie na podstawie
zamówień częściowych, od dnia zawarcia umowy do końca 2019 r.
ROZDZIAŁ IV.
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.
2. Ocena potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonana przez
Zamawiającego na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia, którego wzór
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w ust. 1 zostaną
spełnione w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie wykażą
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust. 4 niniejszego
rozdziału wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ V.
Przesłanki wykluczenia wykonawców
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę (zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 pkt 1) w stosunku,
do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
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3.
4.

5.

6.

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.).
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 ustawy
Pzp i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu
pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
rozdziału ust. 4.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

ROZDZIAŁ VI.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz wskazujących brak podstaw wykluczenia
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu – wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, stanowi załącznik nr 4
do SIWZ.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Na wezwanie Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
5. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o który mowa w rozdziale VI ust. 3 pkt a) składa odpowiednio
dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia na postawie art. 24 ust. 5 pkt 1 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
9. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
11. W zakresie dokumentu, o którym mowa w rozdz. VI ust. 3 pkt a) albo odpowiadających im
dokumentów określonych w ust. 7 – w przypadku wskazania dostępności dokumentu (tj. odpisu
z właściwego rejestru/centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) w postaci
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie wskazane przez Wykonawcę dokumenty.
ROZDZIAŁ VII.
Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki
cywilne/konsorcja)
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków
zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania
ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Pełnomocnictwo winno
stanowić załącznik do oferty.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie
może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp, oraz o którym mowa w rozdz. V SIWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty,
o których mowa w rozdz. VI ust. 1 oraz ust. 3 pkt a) niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.
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ROZDZIAŁ VIII.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. W postępowaniu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
w języku polskim, drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i ust. 4.
W postępowaniu o udzieleniu zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość składania
dokumentów lub oświadczeń o których mowa w rozporządzeniu ws. dokumentów (…), przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. Powyższe dotyczy wszystkich dokumentów lub oświadczeń
wymienionych w rozporządzeniu. W takim przypadku dokumenty winny być złożone w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia
poświadczonych za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje
odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca,
w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność
z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadkach, gdy Wykonawca nie będzie przesyłał
dokumentów lub oświadczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w postaci
elektronicznej, wymagane jest, aby dokumenty złożono w postaci papierowej w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem.
Pozostała korespondencja winna być przekazana drogą elektroniczną, na podany przez
Zamawiającego adres e – mail. Zamawiający wskazuje, że preferowaną formą jest załączenie skanu
opieczętowanych i podpisanych zawiadomień i informacji do korespondencji e - mail.
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia załączają do oferty pełnomocnictwo
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonej
notarialnie za zgodność z oryginałem.
4. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz
z tłumaczeniem na język polski.
5. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) oraz
Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2018 poz. 1993).
6. Zamawiający na swojej stronie internetowej www.kchz.agro.pl opublikował ogłoszenie
o zamówieniu oraz niniejszą SIWZ.
7. Na stronie tej Zamawiający będzie także publikował:
1) zawiadomienia oraz informacje związane z prowadzonym postępowaniem, w tym zwłaszcza:
zapytania Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego do
tych zapytań; zawiadomienia o zmianie treści SIWZ; zawiadomienia o przedłużeniu terminu
składania ofert; zawiadomienie o wyborze oferty, o którym mowa w art. 92 ust. 2 ustawy;
2) treści odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub treści SIWZ wraz z wezwaniem
Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia
odwołania; rozstrzygnięcia odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub treści
SIWZ.
8. Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z prowadzonym postępowaniem:
− osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami, w sprawach związanych z procedurą
zamówienia: Marcin Czajka, tel. 22 631 82 79, adres e-mail do korespondencji:
m.czajka@kchz.agro.pl
− osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami, w sprawach merytorycznych: Agnieszka
Szewczyk, tel. 22 759 82 09 adres e-mail do korespondencji: a.szewczyk@kchz.agro.pl
Godziny pracy: godz. 7.30-15.00 (poniedziałek - piątek)
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9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących SIWZ.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 11.
ROZDZIAŁ IX.
Wadium
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ X.
Termin związania ofertą
1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą.
3. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuższy jednak niż 60 dni.
ROZDZIAŁ XI.
Składanie ofert
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Ofertę należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w zamkniętym opakowaniu / kopercie,
w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie z ofertą
ma posiadać następujące oznaczenie:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
ul. Sokołowska 3,01-142 Warszawa
„Oferta w postępowaniu znak ZP.262.6.2018 – dostawa odczynników chemicznych”
4. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w Sekretariacie (pokój nr 3) w siedzibie Zamawiającego
w Warszawie przy ul. Sokołowskiej 3, w terminie do dnia 20.12.2018 r. do godz. 12.00.
5. Dodatkowo na kopercie / opakowaniu należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy.
6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona, na zasadach określonych w art. 84 ustawy.
ROZDZIAŁ XII.
Zmiana i wycofanie ofert
1. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.
2. Żadna z ofert nie może być zmieniona ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania
ofert.
3. Zmiana oferty może nastąpić, tylko poprzez złożenie zmienionej, pisemnej oferty według takich
samych zasad jak wcześniej składana oferta. Oferta, zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi
jednoznacznie wskazywać, które postanowienia oferty są zmieniane.
4. Zamawiający może wydać ofertę Wykonawcy, tylko na podstawie pisemnego żądania zwrotu
oferty, złożonego przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy do wykonania tej czynności.
Upoważnienie do wycofania oferty, musi być załączone do żądania zwrotu oferty.
ROZDZIAŁ XIII.
Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu 20.12.2018 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego w
Warszawie przy ul. Sokołowskiej 3, Mała sala konferencyjna.
2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
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3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.kchz.agro.pl informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
6. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
ROZDZIAŁ XIV.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz informacje w sprawie walut obcych
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie Formularza Cenowego,
stanowiącego załącznik nr 2. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania
zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia określone
w opisie przedmiotu zamówienia i istotnych postanowieniach umowy.
2. Wykonawca winien ustalić i wpisać ceny jednostkowe netto za wykonanie poszczególnych pozycji
Formularza Cenowego zgodnie z jego treścią. Wyliczoną w Formularzu wartość netto za wykonanie
zamówienia Wykonawca powiększy o kwotę podatku VAT. Obliczoną w ten sposób cenę oferty
(wartość brutto) Wykonawca przeniesie do formularza oferty.
3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia
z wyjątkiem okoliczności wskazanych w ust. 5.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty oraz prowadzenia rozliczeń w walutach
obcych.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości brutto umowy, w przypadku, gdy zmienią się
przepisy prawne, w szczególności nastąpi zmiana stawki podatku VAT. Warunkiem wprowadzenia
tych zmian jest wejście w życie przepisów, które pozostają w związku z umową i zastosowanie
których jest wymagane dla działania stron zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
6. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian
w treści oferty
− niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. (art. 87
ust. 2 ustawy).
7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w
SIWZ (art. 91 ust. 1 ustawy).
8. Jeżeli w toku postępowania zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca
składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku (art. 91 ust. 3a ustawy).
9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (art. 90 ust. 1 ustawy).
10. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej
oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy).
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ROZDZIAŁ XV.
Kryteria oceny ofert
1. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegającej odrzuceniu, wg poniżej podanego kryterium:
cena ofertowa brutto – 100 %
2. Opis sposobu obliczania punktacji:

C=

C min
 100 , gdzie
Cbad

C - ilość punktów jaką otrzyma oceniana oferta w kryterium cena ofertowa brutto
Cmin - najniższa cena ofertowa brutto

Cbad

- cena ofertowa brutto podana w ofercie ocenianej
3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu z postępowania, który
złożył najkorzystniejszą ofertę, z punktu widzenia kryteriów zawartych w SIWZ.
ROZDZIAŁ XVI.
Wybór najkorzystniejszej oferty
1. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższa liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert,
a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca uchyla się
od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
3. Podczas oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
4. 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 SIWZ, 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 SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty,
Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy.
ROZDZIAŁ XVII.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XVIII.
Informacja o formalnościach jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
o zamówienie publiczne
1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zgodnie z przepisami ustawy.
2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia, nie wcześniej
niż po upływie terminu określonego w art. 94 ustawy.
3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki określone wart. 93 ust. 1 ustawy.
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5. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne
do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować
Wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji itp.
6. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
ROZDZIAŁ XIX.
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania
1. Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI
ustawy, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w toku postępowania o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie
internetowej Zamawiającego;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo
w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
3) w terminie 5 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec
czynności innych niż określone w pkt 1 i 2.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci papierowej w formie
pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem, albo w postaci elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
6. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby
Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
ROZDZIAŁ XX.
Informacja o możliwości i warunkach zmiany zawartej umowy
1. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez
Zamawiającego w niniejszej SIWZ możliwości dokonania takich zmian lub zmian przewidzianych
w ustawie Pzp.
2. Zamawiający, dopuszcza w trakcie trwania umowy możliwość waloryzacji wartości umowy
w następujących przypadkach:
1) zmian stawek podatków i innych opłat,
2) zmian cen, stawek, taryf obowiązujących z mocy prawa,
3) konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku
zmiany:
− wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
− zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
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.
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3. Oprócz możliwości dokonania zmian w umowie, przewidzianych w postanowieniach załączonego
projektu umowy, niewymagających sporządzenia aneksu do umowy, 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.
ROZDZIAŁ XXI.
Postanowienia końcowe
1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje
składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa stanowią załączniki do protokołu
postępowania.
2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty mogą zostać
udostępnione po upływie terminu ich otwarcia.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
4. Ujawnianie treści protokołu, załączników do protokołu, w tym ofert, odbywać się będzie na
wniosek, według następujących zasad:
1) udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez:
a) wgląd w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego,
b) przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wskazanym
we wniosku;
2) bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, nie
może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub
innych środków technicznych służących utrwalaniu obrazu;
3) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy
przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione;
4) Zamawiający wyznaczy czas, miejsce i osobę, w obecności której dokonana zostanie czynność
udostępnienia dokumentów;
5) udostępnienie nastąpi w siedzibie Zamawiającego i może mieć miejsce wyłącznie w dni
robocze, w godzinach od 7.30 do 15.00;
6) jeżeli przesłanie kopii załączników, w tym ofert, zgodnie z wyborem Wykonawcy będzie
znacząco utrudnione z przyczyn technicznych, w szczególności ze względu na ilość
dokumentów żądanych do przesłania, Zamawiający poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże
sposób ich udostępnienia.
5. Przywołane w SIWZ załączniki stanowią jej integralną część, tj.:
1) Załącznik nr 1 - projekt umowy;
2) Załącznik nr 2 - formularz oferty;
3) Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
4) Załącznik nr 4 - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23;
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Umowa nr …./2018
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 przetargu
nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity ustawy (Dz. U. 2018 r. poz. 1986) 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 31.12.2019 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, faksem lub telefonicznie.
3. Każdorazowo wraz z dostawą odczynników Wykonawca przedłoży certyfikaty jakości (świadectwa
jakości) 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 realizowanego przedmiotu zamówienia
– 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.
§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
Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty dostarczenia.
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§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy
w wysokości odsetek ustawowych liczonych od wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, nie
więcej jednak niż 10% wartości umowy.
2. 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 właściwy Sąd Powszechny 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,
c) konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
w przypadku zmiany:
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
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.
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:
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Załącznik nr 2 do SIWZ
OFERTA
Ja niżej podpisany/My niżej podpisani
...........................................................................................................................................................
będąc upoważnionym/i do reprezentowania Wykonawcy:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
nr telefonu ............................................................... e-mail: ……………………………
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nr ZP.262.6.2018 dotyczące postępowania prowadzonego
przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w trybie przetargu nieograniczonego 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 Istotnych 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 Istotnych 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, iż 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) .....................................................................................................
3) .....................................................................................................
10. Oferta została złożona na …… kolejno zapisanych i ponumerowanych stronach.
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *
................................, dn. .............. 2018 r. .....................................................................
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)
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).
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).
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Zestawienie asortymentowo - cenowe
L.p.

Nazwa odczynnika

Pojemność
opakowania

Cena
jednostkowa za
opakowanie
(netto)

Ilość
opakowań

Wartość dostawy
(netto)
(kol. 4 x kol. 5)

Podatek
VAT
(w %)

Wartość dostawy(brutto)
(kol. 6 + (kol. 6 x kol. 7))

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Amoniak 25% cz.d.a. NH4OH
Alkohol izoamylowy cz.d.a.
Eter dietylowy C2H5OC2H5 cz.d.a.
Eter naftowy cz.d.a.
Kwas trichlorooctowy cz.d.a.
Kwas siarkowy H2SO4 - 98%
Kwas siarkowy - 90% - 91% do analizy tłuszczu metodą Gerbera
Kwas borowy H3BO3 cz.d.a.
Kwas solny 0,1n HCl
Tabletki Kjeldahla
Węglan sodowy uwodniony Na2CO3*10H2O cz.d.a.
Wodorotlenek sodu NaOH - tabletki cz.d.a.
Wodorotlenek sodu 0,1 N NaOH
Roztwór buforowy pH - 7
Roztwór buforowy pH – 7,2 fosforanowy
Roztwór buforowy pH -4
Chlorek potasowy KCl 3 mol/l
Siarczan amonu
Urea cz.d.a.
Alkohol etylowy 96% cz.d.a.
Wskaźnik Tashiro WSK
Roztwór kalibracyjny A do krioskopu Cryostar
Roztwór kalibracyjny B do krioskopu Cryostar
Roztwór kalibracyjny C do krioskopu Cryostar
Płyn chłodzący do krioskopu Cryostar
Bronopol- bezbarwny konserwant do mleka
Jodek potasu cz.d.a.
Czerwień Kongo
Sacharoza czysta dla biochemii

1l
1l
5l
5l
100 g
2,5 l
2,5 l
1 kg
1l
1000 szt.
5 kg
1 kg
1l
1l
0,5 l
1l
250 ml
100 g
250 g
1l
100 ml
250 ml
250 ml
250 ml
500 ml
2,5 kg
250 g
25 g
250 g

25
4
70
70
10
60
16
25
200
17
20
600
10
5
2
5
6
3
2
100
2
8
8
20
12
2
2
1
3
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L.p.

Nazwa odczynnika

Pojemność
opakowania

1

2

3

30
31
32
33
34

L-Tryptofan dla biochemii
Błękit bromotymolowy
Etanol bezwodny 99,8% cz.d.a.
Błękit metylenowy dla mikroskopii
Kwas octowy lodowaty min. 99,5% -99,9% cz.d.a.

35

Delvotest T 5 PACK

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Agar Mleczny
Ringers tabletki
1,1,2,2 Tetrachloroetan
Olejek immersyjny
Węgiel aktywny
Chlorek sodowy cz.d.a.
Laktoza 1 hydrat
Bezwodny octan sodu cz.d.a.
Żel krzemionkowy
Extran MA 01 alkaliczny
Extran AP 17
Podchlorynian sodu
Laktoza monohydrate czda
Koncentrat białek serwatkowych

100 g
5g
1l
25 g
1l
1op = 5*96
płytek testu
= 480 szt.
500 g
100 szt.
1l
50 ml
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
2,5 l
2,5 l
1l
500 g
500 g

Cena
jednostkowa za
opakowanie
(netto)

Ilość
opakowań

Wartość dostawy
(netto)
(kol. 4 x kol. 5)

Podatek
VAT
(w %)

Wartość dostawy(brutto)
(kol. 6 + (kol. 6 x kol. 7))

4

5

6

7

8

3
1
3
2
5
20
2
3
2
3
3
1
2
2
5
4
4
5
2
2
RAZEM:

................................................., dn. .............. 2018 r. ....................................................................
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
ZAMAWIAJACY
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
ul. Sokołowska 3
01-142 Warszawa
(nazwa (firma) oraz adres zamawiającego)

WYKONAWCA
……………………………..….……………………….….
…………………………..….………………………….….
(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres
Wykonawcy)

reprezentowany przez:
…………………………………………………
…………………………………………………

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na
dostawę odczynników chemicznych.
Oznaczenie sprawy: ZP.262.6.2018

1.

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
WYKONAWCY.
Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23
Pzp.
…………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)
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2.

Poniższe wypełnić wyłącznie, jeśli dotyczy:
WYKAZANIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ ŚRODKI SĄ WYSTARCZAJĄCE DO
WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA PODLEGA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE UST. 1 PKT 13 I 14 ORAZ 16-20.
Oświadczam, że wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp.
Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt
13 i 14 oraz 16-20, wykonawca przedstawia następujące dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności:
1)
………………………………………….……………………………………………..….....
2)
……………………………………………….………………………………..………….....
3)
……………………………………………………….………………………..………….....
4)
……………………………………………………….………………………..………….....
5)
………………………………………………………………….……………..………….....
(należy opisać okoliczności czynu Wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności)
…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

3.

OŚWIADCZENIE O NIEPRZEDSTAWIANIU INFORMACJI WPROWADZAJĄCYCH W BŁĄD
ZAMAWIAJĄCEGO, PRZEDSTAWIANIU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ORAZ
NIEPODEJMOWANIU BEZPRAWNYCH DZIAŁAŃ.
Oświadczam, że:
1) Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu oraz że nie zataił
tych informacji;
2) Wykonawca jest w stanie przedstawić wymagane dokumenty;
3) Wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawił informacji wprowadzających
w błąd zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4) Wykonawca bezprawnie nie wpływał oraz nie próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub
pozyskać informacji poufnych, mogące dać Wykonawcy przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/
INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 12.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2018 r. poz. 1986):

1.

Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.).
Lp.
1.
2.
3.
…..

Nazwa podmiotu

.................................. , dnia ......................

Adres podmiotu

…….……….........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

2.

Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 184 ze zm.).

.................................. , dnia ......................

…….……….........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2
UWAGA!!! Wykonawca przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1
2
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
▪
▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt,
ul. Sokołowska 3, 01 – 142 Warszawa;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników
chemicznych do Laboratorium Oceny Mleka Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt Laboratorium
Referencyjnego z/s w Parzniewie, nr referencyjny: ZP.262.6.2018 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
*
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