
Dz.U./S S169
01/09/2020
408859-2020-PL

1 / 6

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408859-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Analizatory mleka
2020/S 169-408859

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
Adres pocztowy: Sokołowska 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-142
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Czajka
E-mail: m.czajka@kchz.agro.pl 
Tel.:  +48 226320142
Faks:  +48 226320115
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kchz.agro.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.kchz.agro.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa Skarbu Państwa

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: rolnictwo

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego aparatu do oznaczania składu mleka surowego
Numer referencyjny: ZP.262.1.2020

II.1.2) Główny kod CPV
38434530 Analizatory mleka

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, kompletnego i gotowego do pracy aparatu 
do oznaczania składu mleka surowego (krowiego, owczego i koziego) wraz z niezbędnymi odczynnikami 
pozwalającymi na wykonanie 100 000 analiz, do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia na terenie 
Laboratorium Oceny Mleka Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt Laboratorium Referencyjnego z siedzibą w 
Parzniewie przy ul. Przyszłości 1. Urządzenie przeznaczone jest do oznaczania składu mleka: tłuszczu, białka, 
laktozy, suchej masy, poziomu mocznika, punktu zamarzania, kazeiny, pH.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Urządzenie musi spełniać wymagania normy PN ISO 9622:2015-09.
Urządzenie musi być kompatybilne sprzętowo i programowo oraz sprzężone fizycznie z posiadanym przez 
Zamawiającego aparatem Fossomatic 5000 (FOSS) do pracy w systemie „combi”
Zadaniem Wykonawcy będzie dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie, przetestowanie dostarczanego 
urządzenia oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego z jego obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do 
pomocy Zamawiającemu w przeprowadzeniu i udokumentowaniu walidacji aparatu oraz do uczestnictwa przy 
przeprowadzeniu walidacji. Wykonawca przy uruchamianiu aparatu oszacuje również niepewność co do wyniku 
badania dla wszystkich oznaczanych parametrów (tłuszcz, białko, laktoza, sucha masa, poziom mocznika, 
punkt zamarzania, pH, kazeina).
Transport urządzenia odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wymaga się, żeby Wykonawca zapewnił w ramach zaoferowanej ceny w okresie obowiązywania gwarancji 
wsparcie techniczne, liczone od dnia podpisania protokołu odbioru, w zakres którego wchodzi możliwość 
osobistych, telefonicznych i e-mailowych konsultacji w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania oraz 
bezpłatna aktualizacja oprogramowania sterującego urządzeniem.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia min. 24 miesięcznej gwarancji na urządzenie oraz jego elementy. 
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w miejscu użytkowania urządzenia. W ramach 
gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad ukrytych produktu ujawnionych w trakcie 
użytkowania a także zapewni aktualizacje oprogramowania.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania okresowych przeglądów gwarancyjnych przez autoryzowany serwis 
lub autoryzowanego partnera serwisowego (minimum 1 przegląd rocznie) przed upływem końca każdego roku 
gwarancyjnego. Termin przeglądu będzie każdorazowo ustalony w porozumieniu między Zamawiającym a 
Wykonawcą.
Fakt awarii, naprawy i ewentualnej wymiany elementów urządzenia na nowe zostanie każdorazowo 
odnotowany w karcie gwarancyjnej, a okres gwarancji na wymieniony element urządzenia będzie przedłużony o 
czas jego naprawy.
Wykonawca zapewni w trakcie trwania okresu gwarancji czas reakcji serwisu maks. do 48 godzin od zgłoszenia 
usterki/wady sprzętu przez Zamawiającego oraz przywrócenie pełnosprawności urządzenia. Za czas reakcji 
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serwisu uważa się osobiste stawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy w siedzibie Laboratorium oraz naprawę 
urządzenia. W razie nienaprawienia urządzenia w wymaganym terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną wskazaną w projekcie umowy.
Wszystkie elementy urządzenia muszą być fabrycznie nowe (nieużywane).
Wykonawca musi dostarczyć wraz ze sprzętem instrukcję obsługi w języku polskim.
Urządzenie musi spełniać wymagania Komisji Europejskiej dotyczące warunków bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska oraz procedur utylizacji oraz posiadać znak CE.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności części zamiennych oraz odczynników co najmniej w 
okresie 15 lat od zakończenia czasu trwania gwarancji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 700
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia wynosi 10 tygodni.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonuje) należycie dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia.
Przez wykonanie/wykonywanie dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia należy rozumieć minimum jedną dostawę aparatu do oznaczania składu mleka surowego, o 
wartości co najmniej 800 000,00 PLN brutto.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Na potwierdzenie warunku Wykonawcy złożą:
1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych 
dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy
— w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie z wykorzystaniem wzoru 
określonego w załączniku 4 do SIWZ.
2) Dowodami, o których mowa w pkt 1 są:
a) poświadczenie, że usługa została wykonana należycie, wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa 
była wykonywana z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych 
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w 
postępowaniu;
b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt a;
c) referencje, protokoły odbioru końcowego lub inne dokumenty, które będą poświadczać, że usługi zostały 
wykonane należycie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zawiera dokumentacja zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/10/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/10/2020
Czas lokalny: 10:30
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Miejsce:
Siedziba Zamawiającego: Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, ul. Sokołowska 3, 01-142 Warszawa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający opisał podstawy wykluczenia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na potwierdzenie 
braku podstaw wykluczenia Wykonawcy złożą dokumenty wymienione w SIWZ.
Zamawiający zamierza zastosować procedurę odwróconą – zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku 
w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy 
Prawo zamówień publicznych.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
Terminy wniesienia odwołania określono w art. 182 ustawy Pzp.
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin 
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/08/2020
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