
ZP.262.1.2020 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

KRAJOWE CENTRUM HODOWLI ZWIERZĄT 

W WARSZAWIE 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

o szacowanej wartości przedmiotu zamówienia powyżej równowartości 139.000 EURO 

 

 

Dostawa fabrycznie nowego aparatu do oznaczania składu mleka 

surowego 

 

 

Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) 
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
 
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie 

Regon: 017184923 NIP 527-25-29-237 

tel 22 632 01 42, fax 22 632 01 15 

adres poczty elektronicznej: kchz@kchz.agro.pl  

adres strony WWW: www.kchz.agro.pl 

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

 
2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego wartość zamówienia przekracza kwotę określoną 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych, dalej zwaną „Pzp.”  

2.2 Do udzielania przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw.  

2.3 Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
ZP.262.1.2020, Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni 
powoływać się na ten znak.  

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
3.1 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. 

3.2 Urządzenie musi spełniać wymagania normy PN ISO 9622:2015-09. 

3.3 Urządzenie musi być kompatybilne sprzętowo i programowo oraz sprzężone fizycznie 
z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Fossomatic 5000 (FOSS) do pracy 
w systemie „combi” 

3.4 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). 

3.5 Transport urządzenia odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

3.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ. 

mailto:kchz@kchz.agro.pl
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3.7 Wszystkie podane parametry techniczne są parametrami minimalnymi. Wykonawca może 
zaproponować urządzenie o parametrach technicznych wyższych, lecz nie gorszych od 
wskazanych przez Zamawiającego. Do oceny parametrów technicznych będą brane pod 
uwagę wszystkie wyspecyfikowane przez Zamawiającego parametry techniczne 
urządzenia.  

3.8 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.  

3.9 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. 

3.10 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.  

3.11 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. 

3.12 Wykonawca zapewni w trakcie trwania okresu gwarancji czas reakcji serwisu max. do 48 
godzin od zgłoszenia usterki/wady sprzętu przez Zamawiającego oraz przywrócenie 
pełnosprawności urządzenia. Za czas reakcji 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.  

3.13 Niespełnienie któregokolwiek z parametrów opisanych w SIWZ skutkuje odrzuceniem 
oferty. 

3.14 Wszystkie elementy urządzenia muszą być fabrycznie nowe (nieużywane).  

3.15 Wykonawca musi dostarczyć wraz ze sprzętem instrukcję obsługi w języku polskim. 

3.16 Urządzenie musi spełniać wymagania Komisji Europejskiej dotyczące warunków 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz procedur utylizacji oraz posiadać znak CE. 

3.17 Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności części zamiennych oraz 
odczynników co najmniej w okresie 15 lat od zakończenia czasu trwania gwarancji. 

3.18 Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe/opis urządzenia potwierdzający 
oferowane parametry wyszczególnione w załączniku nr 6 do SIWZ - Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia. 

3.19 Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 
Zamówień (Kody CPV):  
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Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
38434530 Analizatory mleka 
 

3.20 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekazuje treść zapytań 
wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła 
zapytania.  

3.21 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego.  

 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
4.1 Wymagany termin dostawy: 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.  

 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
O udzielenie zamówienia publicznego, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
 
5.1 nie podlegają wykluczeniu - zgodnie z pkt 6 SIWZ;  

5.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 
5.2.1 Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:   

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego 
warunku. 

 
5.2.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego 
warunku. 
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5.2.3 Zdolności technicznej lub zawodowej: 
 
Minimalne poziomy zdolności w zakresie posiadanego doświadczenia.  
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 zł brutto. 

 

5.3 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. 

5.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić 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 - dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty. 

5.5 Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 5.4. lub innych dokumentów 
musi wynikać w szczególności:  

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego,  

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi i/lub roboty budowlane, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

5.6 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 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 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

5.7 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi i/lub roboty budowlane do realizacji których te zdolności 
są wymagane. 
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5.8 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

5.9 Nie jest dopuszczalne, by Wykonawca samodzielnie wykazujący spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu na etapie składania ofert, na późniejszym etapie (uzupełnianie 
dokumentów) powołał się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego 
(stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrażone w wyroku z dnia 
4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt). Wykonawca, który w momencie 
składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do 
powoływania się na zdolności podmiotów trzecich w ramach wyjaśniania i uzupełniania 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

5.10 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Zamawiający wymaga, aby spełnianie warunku opisanego w pkt 5.2.2 i 5.2.3 SIWZ 
wykazał jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną lub łącznie Wykonawcy 
składający ofertę wspólną. 

 
6 PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY  
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
 
6.1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, 

stosownie do treści art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;  

6.2 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie fakultatywnych przesłanek wykluczenia, 
stosownie do treści art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy 
z postępowania: 

6.2.1 Wykonawcę 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.) 
- art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp; 
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6.3 Wykluczenie Wykonawcy następuje, jeżeli podstawy wykluczenia zaistniały w terminach 
określonych zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.  

6.4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16- 
20 lub 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. Przepisu zdania pierwszego 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.  

6.5 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie pkt 6.4.  

6.6 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, 
że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci 
konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.  

6.7 Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu za 
pośrednictwem poczty e - mail 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. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 
Wykonawców, Oświadczenie według Załącznika nr 3 do SIWZ składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

6.8 Zgodnie z art. 24 ust. 12 ustawy Pzp Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na 
każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6.9 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
7 WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH:  

- SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
- BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:  

 
7.1 W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, wykonawca dołącza do oferty przy użyciu miniPortalu 
i/lub ePUAP aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem 
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
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Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 
ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „JEDZ”;  
 
UWAGA!!! 
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, 
spółki cywilne). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak 
podstaw wykluczenia - Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych;  

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ-e 
dotyczące tych podmiotów - Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych;  

3. Wykonawca dla każdego z podmiotów zobowiązany jest przedstawić odrębny 
formularz JEDZ - wypełniony i podpisany przez dane podmioty (zawierający 
informacje wymagane w części II sekcja A i B oraz w Części III oraz o ile ma to 
znaczenie dla określonych zdolności, na których polega Wykonawca informacje 
wymagane w części IV JEDZ-a).  

4. Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie UZP pod linkiem: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-
wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf 

5. Elektroniczne narzędzie niezbędne do wypełnienia JEDZ stanowi załącznik do SIWZ - 
dostępny jest pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl. 

6. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z Części II, III, 
IV, VI - JEDZ-a.  

7. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie kryteriów kwalifikacji opisanych w części IV JEDZ wypełnia jedynie sekcję 
ALFA (A) w części IV i nie musi wypełnić żadnej z pozostałych sekcji w części IV.  

8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o braku podstaw 
wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, które nie są 
implementacją art. 57 ust 1 Dyrektywy 2014/24UE na które wskazał UZP w instrukcji 
wypełnienia JEDZ oraz o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 21 i 22 ustawy Pzp - w JEDZ 
Część III pkt D „Inne podstawy wykluczenia o charakterze krajowym (…); Podstawy 
wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym.”  

9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm 
tych podwykonawców - zgodnie z art. 36b. ust. 1 ustawy Pzp (o ile są znane) - 
informacje te winny zostać wskazane w oświadczeniu JEDZ Część II pkt D.  
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10. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, złożenia Jednolitego dokumentu dotyczącego 
Podwykonawcy (który nie jest podmiotem, na zasoby którego powołuje się 
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp), w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 
w postępowaniu - zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy Pzp.  

11. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia stanowi oświadczenie własne 
Wykonawcy. Jest wstępnym dowodem przyjmowanym przez Zamawiającego 
w chwili składania oferty stanowiącym potwierdzenie, że dany Wykonawca spełnia 
kryteria kwalifikacji i nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego. 

12. Dokument JEDZ Wykonawca podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego 
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające 
wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie (Ustawa z dnia 5 września 2016 r. 
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej - Dz.U. z 2019 r. poz. 162 ze 
zm.) 

7.2 Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 
zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie 
publiczne. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.  

7.3 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na 
dzień złożenia następujących dokumentów1:  

 
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu:  
 
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 

 
1 Dokumenty te składane są wyłącznie na wezwanie Zamawiającego – Wykonawcy nie powinni załączać ich do 

oferty 
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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. 

 

UWAGA!!! 

Zamawiający informuje, że jeśli dokument złożony przez Wykonawcę, o którym 
mowa powyżej budzi wątpliwości Zamawiającego, może On zwrócić się bezpośrednio 
do właściwego podmiotu o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

 
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:  
 
1) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert;   

2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
opłat i składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku takiego 
wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp. 

UWAGA !!! 

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia składa odpowiednio: 
Wykonawca (w przypadku składania oferty wspólnej - każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników spółki 
cywilnej), oraz podmioty na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu.  

Ponadto od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający będzie wymagał przedstawienia 
dokumentów potwierdzających posiadanie przekazywanego zasobu, zgodnie z pkt. 1 
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oraz 2 niniejszego pkt. 7.3 SIWZ oraz dokumentu/dokumentów wskazanych w pkt. 5.4 
i 5.5 SIWZ. 

7.4 Oferta wspólna: 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Wykonawcy występujący wspólnie (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) są 
zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

3) Dokument potwierdzający ustanowienie Pełnomocnika powinien zawierać 
w szczególności wskazanie:  

a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;  

b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;  

c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;  

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone 
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we 
właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
Pełnomocnictwo musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4) Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa: 

a) w pkt. 5.2.2 SIWZ musi być spełniony przez jednego z Wykonawców lub łącznie 
Wykonawcy składający ofertę wspólną 

b) w pkt. 5.2.3 A. SIWZ musi być spełniony w całości przez jednego z Wykonawców 
lub łącznie Wykonawcy składający ofertę wspólną 

c) w pkt. 5.2.3 B. SIWZ musi być spełniony przez jednego z Wykonawców lub łącznie 
Wykonawcy składający ofertę wspólną 

5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, żaden 
z nich, nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek 
określonych w pkt 6 niniejszej SIWZ 

6) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego - umowy regulującej współpracę tych Wykonawców 

7) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenia o których mowa w pkt 7.1. (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 

7.5 Dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców 
do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, 
że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu o zamówienie 
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publiczne, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia i dokumenty nie są już aktualne - do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów.  

7.6 W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 
ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne - oświadczenia lub dokumenty 
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich 
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że 
pomimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania.  

7.7 W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył 
wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich złożenia w terminie 
przez siebie wskazanym, chyba, że pomimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7.8 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 
jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia i dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub 
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.). W przypadku wskazania przez Wykonawcę 
oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, 
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego 
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń 
lub dokumentów, o ile są one aktualne. Podobnie, w przypadku wskazania przez 
Wykonawcę dostępności tych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod 
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. 

7.9 W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp budzą wątpliwości, Zamawiający wzywa do złożenia 
wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie. 

7.10 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.6 składa 
odpowiednio:  

1) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzib, lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

2) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:  
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- nie otwarto jego likwidacji - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.  

7.11 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w pkt 7.10, 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.  

7.12 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.  

7.13 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których 
mowa w pkt 7.3 ppkt 1) - 8) SIWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić 
się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi lub roboty 
budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

7.14 W zakresie formy, okresu ważności i języka w jakim mogą być składane oświadczenia lub 
dokumenty, o których mowa w pkt 7 SIWZ obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (tj. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1126 ze zm.). 

 
8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  

 
8.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 
komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 
Zamawiający i Wykonawcy posługują się znakiem sprawy, tj. ZP.262.1.2020 

8.2 Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować 
do Zamawiającego w sposób określony w niniejszej SIWZ. 

Do kontaktu z Wykonawcami uprawniony jest: 

● Marcin Czajka 

e-mail: m.czajka@kchz.agro.pl 

Instrukcja dotycząca sposobu komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 

w postępowaniu: 

 

mailto:m.czajka@kchz.agro.pl
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8.3 Informacje ogólne: 

8.3.1 W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu: 

 miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) i ePUAPu 

(https://epuap.gov.pl/wps/ portal),  

 poczty elektronicznej (adres e-mail: m.czajka@kchz.agro.pl)  

 
zgodnie z zasadami określonymi niżej. 
 
Na gruncie niniejszego postępowania komunikacja pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną - przy użyciu wskazanych 
wyżej środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja prowadzona w innym trybie (np. 
za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, faksu) nie będzie respektowana i nie 
będzie wywoływać żadnych skutków w niniejszym postępowaniu. 
W związku z określonym sposobem komunikacji zaznacza się, iż przekazywane 
w niniejszym postępowaniu dokumenty, oświadczenia, informacje, zawiadomienia czy 
wnioski winny posiadać postać elektroniczną - dokumentów elektronicznych (zgodnie 
z formą wskazaną w zakresie każdego z nich w SIWZ) - przekazywanie ich w innej postaci 
(np. papierowej) nie będzie respektowane i nie będzie wywoływać żadnych skutków 
w niniejszym postępowaniu. 
 

Szczegółowe instrukcje użytkowania miniPortalu (narzędzia udostępnionego przez Urząd 

Zamówień Publicznych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo 

Cyfryzacji) dostępne są na stronie: www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal. 

W związku z istniejącymi ograniczeniami technicznymi systemu ePAUP Zamawiający 
rekomenduje korzystanie z tego systemu za pośrednictwem urządzeń działających na 
systemach operacyjnych z rodziny MICROSOFT WINDOWS. W przypadku korzystania 
z innych systemów operacyjnych mogą wystąpić problemy z dostępem do systemu 
ePAUP, za które Zamawiający nie odpowiada. 

 
8.3.2 Zamawiający zaleca korzystanie z systemów miniPortal i ePUAP jedynie w zakresie, 

w jakim jest to bezwzględnie wymagane zgodnie z niniejszą SIWZ, tzn. celem złożenia 

w postępowaniu oferty (i dokumentów przekazywanych wraz z nimi), natomiast 

w pozostałym zakresie (tzn. przekazania w postępowaniu pozostałych dokumentów, 

oświadczeń, zawiadomień i informacji) - Zamawiający rekomenduje korzystanie 

z poczty elektronicznej (adres e-mail: m.czajka@kchz.agro.pl) 

 

8.3.3 Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać 

konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:m.czajka@kchz.agro.pl
http://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
mailto:m.czajka@kchz.agro.pl
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8.3.4 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy użyciu systemów miniPortal i ePUAP opisane zostały 

w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Regulaminy te 

(w wersji aktualnej w okresie prowadzenia niniejszego postępowania) stanowią 

integralną część niniejszej SIWZ w zakresie, w jakim określają zasady oraz wymagania 

techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych 

i informacji przekazywanych przy ich użyciu. 

Zainteresowany złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi 
technicznymi zawartymi w przywołanych Regulaminach. Przystąpienie do postępowania jest 
równoznaczne z akceptacją warunków korzystania z miniPortalu i ePUAP oraz przywołanych 
Regulaminów.  
Wykonawca winien posiadać wiedzę na temat aktualnych wymagań korzystania 
z wymienionych systemów. Brak tej wiedzy, czy niepoprawne korzystanie przez Wykonawcę 
z wymienionych systemów będzie obciążać Wykonawcę i nie będzie powodować negatywnych 
skutków z punktu widzenia ważności i prawidłowości postępowania.  
 

8.3.5 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji 

w ramach systemu ePUAP wynosi 150 MB.  

8.3.6 Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się: 

 datę ich przekazania na ePUAP (w przypadku korzystania z tego systemu); 

potwierdzeniem przekazania jest urzędowe potwierdzenie wygenerowane przez 

ePUAP; 

 moment ich pojawienia się w systemie teleinformatycznym (serwerze) odbiorcy 

prowadzonym i kontrolowanym przez odbiorcę, tj. w momencie przyjęcia ich przez 

serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich danych (w przypadku 

korzystania z poczty elektronicznej). 

 

8.4 Formularz postępowania - miniPortal 

 
8.4.1 Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania: 

 adres strony postępowania w systemie miniPortal: www.miniportal.pl/ 

 
Powyższe informacje dostępne są również w systemie miniPortal. 

 
Zamawiający rekomenduje Wykonawcom pobieranie identyfikatora postępowania 

i klucza publicznego (niezbędnych do zaszyfrowania oferty składanej do Zamawiającego 

http://www.miniportal.pl/
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za pośrednictwem systemu ePUAP) bezpośrednio ze strony na miniPortalu (dane 

dostępne w ramach formularza postępowania). 

8.4.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje przy użyciu poczty elektronicznej (lub przy użyciu innych środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną) każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

8.4.3 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail 

podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie 

się Wykonawcy z treścią pisma. 

8.4.4 Zamawiający wymaga, aby: 

 wyraźnie wyszczególnione w niniejszej SIWZ dokumenty i oświadczenia składane 

przez Wykonawców lub inne podmioty, którym narzucona jest zgodnie z zapisami 

SIWZ (i przepisami obowiązującego prawa) pod rygorem nieważności szczególna 

forma / postać, w której mają być przekazywane Zamawiającemu - były 

przekazywane w sposób określony w SIWZ, 

 wszelkie inne, niewymienione wyraźnie w SIWZ, oświadczenia własne Wykonawcy 

(w szczególności składane wyjaśnienia dotyczące treści oferty czy dokumentów, 

oświadczenia w przedmiocie przedłużenia terminu związania ofertą) - były 

przekazywane Zamawiającemu w postaci elektronicznej, 

 wszelkie pozostałe oświadczenia, dokumenty, informacje, itp. (np. wnioski 

o wyjaśnienie treści SIWZ) - były przekazywane Zamawiającemu za pomocą 

wskazanych w niniejszej SIWZ środków komunikacji elektronicznej, 

8.4.5 Zamawiający zastrzega, iż wszelkie dokumenty i oświadczenia Zamawiającego 

kierowane do Wykonawców będą przekazywane w postępowaniu zasadniczo 

w formie dokumentowej. W szczególności wskazuje się, iż wszelkie wyjaśnienia, 

zawiadomienia, wezwania, informacje, itp. pochodzące od Zamawiającego będą 

w toku postępowania przekazywane Wykonawcom drogą elektroniczną (za pomocą 

poczty elektronicznej) w postaci scanów (elektronicznych kopii dokumentów w 

oryginale posiadających papierową wersję) lub elektronicznych kopii dokumentów 

(np. w formacie WORD lub PDF) zawierających informację o właściwym podpisaniu 

ich oryginałów. 

Zamawiający nie przewiduje przekazywania sporządzanych dokumentów 

i oświadczeń w postaci elektronicznej w formie oryginałów podpisanych 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do reprezentowania 

Zamawiającego. 
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8.5 Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie składania OFERT (i dokumentów 

załączanych do ofert) 
 

8.5.1 Wykonawca składa ofertę (wraz z załączonymi do niej dokumentami) za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.  

 

Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 

Wykonawców na miniPortalu.  

 

UWAGA! Pobrany klucz publiczny nie może zostać zmieniony - aby prawidłowo 

zaszyfrować ofertę należy użyć klucza w formacie pobranym z miniPortalu. 

 

8.5.2 Wymogi formalne oferty 

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 

elektronicznej (odnośnie ostatecznej postaci oferty) w jednym z formatów danych 

określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. 

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 

dla systemów teleinformatycznych (np. .pdf, .doc, .docx - formaty szczególnie 

rekomendowane przez Zamawiającego) i podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osoby uprawnionej do złożenia takiego oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy. 

 

Oferta w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym winna zostać przekazana Zamawiającemu przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej (drogą elektroniczną) - za pośrednictwem systemu 

miniPortal i ePUAP. 

Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania, opisany został w Regulaminie 

korzystania z miniPortalu.  

 

Oferta: 

 niemająca postaci elektronicznej (np. oferta w postaci papierowej), 

 niepodpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym (co jest rozumiane 

zarówno jako brak podpisania dokumentu elektronicznego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, nieprzekazanie wraz z dokumentem elektronicznym 

zawierającym ofertę pliku zawierającego kwalifikowany podpis elektroniczny 

(w przypadku zastosowania tzw. podpisu zewnętrznego), jak i podpisanie 
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dokumentu elektronicznego podpisem elektronicznym innym kwalifikowany podpis 

elektroniczny, np. podpisem zwykłym, podpisem zaufanym), 

 przekazana Zamawiającemu w innym trybie niż drogą elektroniczną - za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w SIWZ, tzn. za pomocą 

systemu miniPortal i ePUAP (np. w postaci papierowej złożonej do Zamawiającego 

albo w postaci elektronicznej jako plik zamieszczony na płycie CD lub pendrive),  

 stanowiąca plik / dokument elektroniczny uszkodzony lub niemogący się otworzyć 

z uwagi na błędy techniczne, 

będzie uważana za ofertę nieważną z punktu widzenia przepisów ustawy PZP.  

 

8.5.3 Podpis elektroniczny 

 

Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby 

uprawnionej do złożenia takiego oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 

 

Kwalifikowany podpis elektroniczny to podpis elektroniczny wystawiony przez 

dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania będącego podmiotem świadczącym usługi 

certyfikacyjne, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 

5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. 

 

Oferta podpisana podpisem innym niż kwalifikowany podpis elektroniczny 

(np. podpisem zwykłym, podpisem zaufanym, podpisem wewnętrznym twórcy 

danego oprogramowania jak np. WORD, ADOBE ACROBAT) lub też oferta 

niezawierająca podpisu (np. osobnego pliku w przypadku zastosowania tzw. podpisu 

zewnętrznego - nawet jeżeli oferta została faktycznie podpisana, ale plik podpisu nie 

został przekazany wraz z ofertą) będzie uważana za ofertę niepodpisaną, czyli ofertę 

nieważną. 

 

Zamawiający zaleca stosowanie kwalifikowanych podpisów elektronicznych 

zawierających aktualne, funkcjonujące algorytmy skrótów (np. z rodziny SHA-2, czy 

nowsze). Niemniej jednak Zamawiający zaznacza, iż podpisy kwalifikowane, które 

złożono z użyciem ważnych (obowiązujących) certyfikatów przy wykorzystaniu 

algorytmu SHA-1 (który zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach 

zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dniem 1 lipca 2018 r. utracił ważność), 

będzie uważał za ważne. Niniejsze jest zgodne z komunikatami Ministerstwa 

Cyfryzacji na temat możliwości stosowania algorytmu funkcji skrótu SHA-1 

w podpisach kwalifikowanych. 

 

Zamawiający zaznacza, iż skorzystanie w ramach systemu ePUAP z funkcji „wyślij 

z podpisem” nie oznacza opatrzenia wysyłanej wiadomości (formularza komunikacji 
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wraz z załącznikami, w tym oferty) kwalifikowanym podpisem elektronicznym - 

podpisane kwalifikowanym podpisaniem elektronicznym jest czynnością odrębną od 

czynności wysłania formularza komunikacji w ramach systemu ePUAP, winno 

dotyczyć przesyłanych w załączeniu dokumentów i winno nastąpić wcześniej (przed 

załączeniem ich do formularza komunikacji i zaszyfrowaniem). Podpisanie samego 

formularza wysyłkowego ePAUP nie oznacza prawidłowego opatrzenia oferty 

podpisem. Celem uniknięcia wątpliwości Zamawiający rekomenduje korzystanie 

podczas czynności wysyłania wiadomości w ramach systemu ePUAP z opcji „wyślij bez 

podpisu”. 

 

Zamawiający rekomenduje stosowanie podpisów wewnętrznych, jeżeli jest to 

możliwe (np. formatu PAdES dedykowanego dokumentom sporządzane w formacie 

pdf).  

W przypadku stosowania podpisów zewnętrznych (np. format XAdES) należy 

pamiętać o przekazaniu równocześnie zarówno dokumentów, które opatruje się 

podpisem (tzw. danych podpisywanych), jak i pliku podpisu (tj. danych 

podpisujących) - nieprzekazanie jednego z tych komponentów będzie uznane za 

nieprzekazanie prawidłowo dokumentów. 

 

8.5.4 Tajemnica przedsiębiorstwa  

 

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

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

w przekazywanych Zamawiającemu oświadczeniach i dokumentach (w tym w ofercie, 

dokumentach i oświadczeniach załączanych do oferty, innych dokumentach 

i oświadczeniach), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 

powinny zostać złożone w osobnym pliku oznaczonym jako „Informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa”, skompresowanym następczo wraz z plikami 

stanowiącymi pozostałą (w tym jawną)  część przekazywanych dokumentów 

i oświadczeń do jednego pliku archiwum (np. ZIP).  

W przypadku korzystania z prawnej możliwości zastrzeżenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa Wykonawca winien równocześnie przekazać stosowne uzasadnienie 

(wraz z wszelkimi informacjami / wyjaśnieniami / dokumentami / innymi materiałami) 

potwierdzające, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

przedmiotowe uzasadnienie winno zostać złożone w osobnym pliku oznaczonym jako 

„Uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa”, skompresowanym następczo wraz 

z plikami stanowiącymi pozostałą (w tym jawną) część przekazywanych dokumentów 

i oświadczeń do jednego pliku archiwum (np. ZIP). 
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Powyższe dotyczy przekazywania informacji zastrzeżonych jako tajemnica 

przedsiębiorstwa w toku całego postępowania (również na etapie dokonywania przez 

Zamawiającego badania złożonych ofert). 

 

W przypadku braku zastosowania się Wykonawcy do powyższej instrukcji 

(w szczególności niewyodrębnienie informacji zastrzeżonych jako tajemnica 

przedsiębiorstwa do osobnego pliku lub nieoznaczenie takiego pliku jako „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 

za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe ujawnienie tych informacji 

podczas udostępnianego wglądu do złożonych ofert w trybie art. 96 ustawy PZP. 

 

8.5.5 Pełnomocnictwa  

 

Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo, które w swej treści wskazywać będzie uprawnienie co najmniej do 

podpisania oferty.  

 

Pełnomocnictwo dołączone do oferty musi być złożone w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - w oryginale (opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do udzielenia 

pełnomocnictwa) lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem (vide 

art. 99 § 1 KC, zgodnie z którym jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest 

szczególna forma, to pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być 

udzielone w tej samej formie). 

W przypadku gdy Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej 

oryginalnej (tj. z kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), 

a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej  

(tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), może złożyć 

elektroniczną kopię pełnomocnictwa, ale notarialnie poświadczoną elektronicznie - 

stosownie do art. 97 § 2 Prawa o notariacie elektroniczne poświadczenie zgodności 

odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

Złożenie pełnomocnictwa w elektronicznej kopii zwykłej lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem nie przez notariusza (niepoświadczonej notarialnie) będzie 

uważane za niezłożenie pełnomocnictwa, co w konsekwencji będzie powodowało 

wdrożenie przez Zamawiającego odpowiednich procedur i sankcji określonych 

w ustawie PZP na wypadek niezłożenia pełnomocnictwa w sytuacji, kiedy jest ono 

wymagane.  
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8.5.6 Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą 

 

Do oferty należy dołączyć: 

 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w formie elektronicznej, 

opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

 zobowiązanie innego podmiotu w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jeżeli Wykonawca korzysta 

z instytucji art. 22a ustawy PZP)  

 pełnomocnictwa w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym - oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie 

(w zakresie, w jakim są wymagane), 

 informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli takie występują), 

 inne oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę (w zakresie 

wymaganym wynikającym z SIWZ), 

 z uwagi na konieczność oceny prawidłowości oferty z wymaganiami SIWZ, 

Zamawiający WRAZ Z OFERTĄ wymaga złożenia kart katalogowych /opisu 

urządzenia potwierdzającego oferowane parametry wyszczególnione 

w załączniku nr 6 do SIWZ 

 

Pliki zawierające ofertę oraz załączane do niej dokumenty winny zostać 

skompresowane do jednego pliku archiwum (np. ZIP) przekazywanego 

Zamawiającemu za pośrednictwem systemu miniPortal i ePUAP. 

 

Zamawiający zaleca, aby oferta, JEDZ i ewentualnie (jeżeli występują) 

zobowiązanie innego podmiotu, pełnomocnictwa i dokumenty wadialne zostały 

podpisane osobnymi kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi (osób 

uprawnionych do podpisania poszczególnych oświadczeń), a dopiero później 

skompresowane do pliku archiwum zgodnie z powyższym. Niniejsze zalecenie 

dotyczy również wszystkich oświadczeń i dokumentów przekazywanych 

w oryginale.  

Natomiast przekazywane kopie dokumentów (np. scany) celem ich potwierdzenia 

za zgodność z oryginałem mogą zostać najpierw skompresowane do jednego pliku 

archiwum, który następnie zostanie opatrzony łącznie kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osoby, która jest uprawniona do dokonania poświadczenia za 

zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów zawartych w pliku 

archiwum. 
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8.5.7 Złożenie oferty 

 

Oferta oraz załączone do niej dokumenty winny zostać złożone do Zamawiającego za 

pośrednictwem systemu miniPortal i ePUAP. 

 

Zamawiający rekomenduje przesłanie w niniejszym trybie jednego skompresowanego 

pliku archiwum (np. ZIP), w którym będą znajdować się następujące pliki (osobno 

oznaczone - zgodnie z zawartością poszczególnych plików): 

 oferta w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, 

 JEDZ w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, 

 zobowiązanie podmiotu trzeciego w postaci dokumentu elektronicznego 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jeżeli jest konieczność 

jego złożenia), 

 pełnomocnictwa w postaci dokumentu elektronicznego (oryginału lub kopii 

notarialnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jeżeli jest 

konieczność ich złożenia), 

 inne oświadczenia Wykonawcy w postaci dokumentu elektronicznego (oryginału) 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jeżeli występują), 

 plik archiwum zawierający informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym / dokumentów elektronicznych opatrzonych kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym (jeżeli występuje), 

 plik archiwum zawierający kopię innych dokumentów opatrzony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym (jeżeli występuje), 

 dokument wadialny w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jeżeli wniesienie wadium następuje 

w formie elektronicznej wraz z czynnością złożenia oferty), 

 

Oferta oraz załączone do niej dokumenty winny zostać przekazane Zamawiającemu 

zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ (za pośrednictwem systemu miniPortal i ePUAP) 

w taki sposób, aby dotarły one do Zamawiającego przed upływem terminu składania 

ofert.  

W tym celu Zamawiający rekomenduje dokonywanie czynności wysyłania oferty wraz 

z dokumentami z odpowiednim czasowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu 

składania ofert określonego w postępowaniu (w szczególności najpóźniej w dniu 

poprzedzającym dzień, w który upływa termin składania ofert) - z uwagi na różnorodne 

problemy techniczne, która zdarzają się w funkcjonowaniu systemu miniPortal i ePUAP 

(przerwy w działaniu, opóźnienie w przekazywaniu informacji między systemami, 
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przeciążenia systemów, itp.) Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca w ramach 

dochowania należytej staranności w działaniu winien nie pozostawiać czynności 

złożenia oferty na okres bezpośrednio poprzedzający upływ terminu składania ofert.   

 

8.5.8 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu.  

Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika 

dostępnej na miniPortalu. 

Zmiana lub wycofanie oferty wymaga zachowania formy, postaci i trybu składania 

właściwych dla oferty. 

 

8.5.9 Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

 
8.6 Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie składania INNYCH NIŻ OFERTY 

(i załączane do nich dokumenty) DOKUMENTÓW, OŚWIADCZEŃ, WNIOSKÓW, 

ZAWIADOMIEŃ I INFORMACJI 
 

8.6.1 W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami w zakresie składania (przekazywania) wszelkich dokumentów, 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji innych, niż wskazanych  

w pkt 8.5. (czyli m.in. wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, wszystkich wezwań 

Zamawiającego na etapie badania ofert, wszelkich uzupełnień, wyjaśnień, 

dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawcę na wezwania 

Zamawiającego po upływie terminu składania ofert, zawiadomienia o wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowaniu) odbywa się drogą 

elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej.  

 

Inne niż wskazane w pkt 8.5. dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i 

informacje można przekazywać również za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 

(Formularz do komunikacji).  

Jednakże z uwagi na dużą ilość różnorodnych informacji przekazywanych na 

skrzynkę podawczą jednostki w ePUAP i możliwość w związku z tym pominięcia 

(niezauważenia) danych informacji dotyczących tego postępowania Zamawiający 

nie rekomenduje tego kanału komunikacji w tym zakresie zalecając posiłkowanie 

się pocztą elektroniczną - za pomocą wskazanego wyżej dedykowanego dla 

niniejszego postępowania adresu poczty e-mail. 
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8.6.2 Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje inne, niż 

wskazane w pkt 8.5. winny być przekazywane w formie określonej w niniejszej 

SIWZ w zakresie dotyczącym każdego z nich. 

 

8.6.3 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, informacje lub elektroniczne kopie 

dokumentów / oświadczeń składane są przez Wykonawcę jako załączniki (pliki) do 

wiadomości przesyłanej w trybie wskazanym w pkt 8.6.1. 

 

8.6.4 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi 

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 

elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

8.6.5 Zapisy pkt 8.5.3. - 8.5.5. mają odpowiednie zastosowanie również do dokumentów 

i oświadczeń składnych na innych etapach postępowania, niż wraz z czynnością 

złożenia oferty, przy czym w przypadku oświadczeń i dokumentów nieskładnych 

wraz z ofertą kanałem komunikacji z Zamawiającym jest poczta elektroniczna.  

 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 
9.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia 

tysięcy złotych). 

9.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym  
w pkt 12.1. SIWZ.  

9.3 Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:  
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Nr rachunku: 

93101010100023811391200000. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej 
przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).  
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9.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 9.3 ppkt 2)-5) 
Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez złożenie na miniPortalu /ePUAP 
oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu) 
z zastrzeżeniem pkt. 9.2. Wykonawca nie podpisuje gwarancji wadialnej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej 
formie niż w pieniądzu jest Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. 

9.5 Oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż 
pieniężna. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądzu - Zamawiający 
wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej z zastrzeżeniem, iż będzie on 
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę 
gwarancji/poręczenia. 

9.6 Wadium jest wnoszone na cały okres związania ofertą. Z treści gwarancji/poręczenia 
winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 
zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 
zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a 
i 5 Pzp.  

9.7 Wadium wnoszone w formach określonych w 9.3 pkt 2 ppkt. 2)-5), musi zawierać 
zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa 
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, przy czym dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty 
sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze 
żądanie. 

9.8 Zamawiający będzie dokonywał zwrotu wadium zgodnie z zasadami określonymi  
w art. 46 ustawy Pzp.  

9.9 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało 
wniesione w sposób nieprawidłowy.  

 
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 
10.1 Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert.  

10.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że 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.  

10.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  
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10.4 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą. 

 
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT  

 
11.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ 

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 
Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. 

11.2 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty 
spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone. 

11.3 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  

11.4 Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać 
następujące wymogi:  

1) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.  

2) formularz ofertowy i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę 
(również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane przez 
osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji 
Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, 
właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.  

3) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być 
załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
W sytuacji, w której pełnomocnik działa na podstawie innego pełnomocnictwa lub 
pełnomocnictw (tzw. ciąg pełnomocnictw), wówczas takie pełnomocnictwo(-a) 
winno zostać załączone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność 
z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo musi być opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.  

11.5 Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert 
tj. nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach (art. 86 ust. 
4 ustawy Pzp).  

11.6 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć karty katalogowe/opis 
oferowanego urządzenia.  

 
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 
12.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu 

pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAP 
https://epuap.gov.pl/wps/portal do dnia 05.10.2020 r. do godz. 10:00. 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
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12.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2020 r., o godzinie 10.30. 

12.3 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 
zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

12.4 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 
miniPortalu i dokonywane jest poprzez deszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 
prywatnego. 

12.5 Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

12.6 Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 05.10.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie 
Zamawiającego, sala konferencyjna. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający 
poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie 
otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.  

12.6.1 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
www.kchz.agro.pl informację z otwarcia ofert. 

 
13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

 
13.1 Cenę należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 kodeksu 

cywilnego.  

13.2 Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, 
powinien w zaoferowanej cenie ryczałtowej ująć wszelkie niezbędne nakłady/koszty, 
pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie. Nakłady te winny obejmować również 
wszelkie koszty związane z formą wynagrodzenia, dopełnieniem obowiązków 
wynikających z przepisów prawnych, umowy i specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

13.3 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu 
ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ ceny 
ryczałtowej za realizację zamówienia.  

13.4 Dla porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto 
obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za wykonanie całości przedmiotu 
zamówienia.  

13.5 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego 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 tymi 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.  



ZP.262.1.2020 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

13.6 Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych 
polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 
9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 poz. 915) oraz 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (tj. Dz. U. Nr 84, poz. 386 ze zm.). 
Wartości % podane w formularzu ofertowym powinny być podane z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

13.7 Istnieje możliwość zastosowania mechanizmu podzielonej płatności „Split payment”.  

13.8 Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.  

13.9 Zamawiający poprawi w tekście oferty:  

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek,  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ nie powodujące istotnych 
zmian w treści oferty  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
 

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  
 

14.1 Zamawiający oceni i porówna oferty złożone przez Wykonawców niewykluczonych 
z udziału w postępowaniu i nie podlegające odrzuceniu na podstawie art. 89 ustawy Pzp. 
Oferty będą oceniane w oparciu o zasady i kryteria zawarte w niniejszej SIWZ.  

14.2 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami:  

1) cena (C) - waga kryterium 60%,  

2) wydłużenie okresu gwarancji jakości (G) - waga kryterium 40 %  

 
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 
przez Wykonawców w zakresie w/w kryteriów. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu 
wymagania określone w powyższych kryteriach otrzyma maksymalną liczbę punktów. 
Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie 
mniejsza) liczba punktów.  
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta która uzyska najwyższą liczbę punktów 
liczoną według wzoru: Liczba zdobytych punktów = C + G  

 
14.3 Sposób oceniania ofert: 

1) Cena (C) – Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 punktów  

W kryterium cena (C), w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił 
jak najkorzystniejszy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:  
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Liczba   Cn  
Zdobytych (C) = -------------x 100 x waga kryterium 60%  
Punktów  Cb 

 
Gdzie:  
Cn - cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych  
Cb - cena oferty badanej  
100 - wskaźnik stały  
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny  

 
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie 
przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie 
tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 60%. 
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 60,00 pkt. Zamawiający zastosuje 
zaokrąglanie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.  

 
2) Wydłużenie okresu gwarancji jakości (G) - Wykonawca może otrzymać 

maksymalnie 40 punktów.  
 

Ocena ofert w zakresie kryterium Okres gwarancji zostanie dokonana wg 
następującej zasady: 
 

Okres gwarancji musi być podany w pełnych miesiącach.  

Wzór: 
 

okres gwarancji w ofercie badanej 

G  = ------------------------------------------------------------------------------------------------  x  40  

maksymalny okres gwarancji wśród zaproponowanych ofert 

 

Minimalny okres gwarancji dla urządzenia wynosi 24 miesiące.  

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie okresu udzielanej gwarancji 
jakości krótszej niż wskazana jako minimalna, Zamawiający traktować będzie taką 
ofertę jako niezgodną z SIWZ. Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ - art. 89 ust. 1 
pkt 2) ustawy Pzp.  
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie okresu udzielonej gwarancji 
jakości dłuższej niż maksymalna, Zamawiający do obliczenia przyznanej punktacji 
przyjmie okres maksymalny. Do umowy natomiast przyjmie okres wskazany w ofercie 
Wykonawcy.  
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie okresu udzielanej gwarancji 
jakości w postaci ułamkowej nie mniejszej niż 24 miesiące Zamawiający do obliczenia 
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przyznanej punktacji przyjmie długość okresu zaokrągloną do pełnych lat w dół. 
Do umowy natomiast przyjmie okres wskazany w ofercie Wykonawcy.  
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji lub zaznaczenia 
w formularzu ofertowym kilku okresów gwarancji, Zamawiający przyjmie minimalny 
okres gwarancji 24 miesięcy. 
 

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO  
 

15.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryteria.  

15.2 Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 
Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku skorzystania przez któregoś 
z Wykonawców ze środków ochrony prawnej. O nowym terminie zawarcia umowy 
wybrany Wykonawca zostanie poinformowany.  

15.3 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

15.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie (konsorcjum), których 
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację 
zamówienia, są obowiązani przedłożyć umowę regulującą współpracę tych 
Wykonawców, która w swojej treści powinna zawierać m.in. następujące 
postanowienia:  

1) okres obowiązywania co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy 
z Zamawiającym wydłużony o okres gwarancji i rękojmi;  

2) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy z Zamawiającym;  

3) wskazanie przez uczestników konsorcjum podmiotu wiodącego upoważnionego do 
wystawiania faktur za prace wykonane przez uczestników konsorcjum na rzecz 
Zamawiającego i prowadzenia korespondencji w zakresie realizowanej inwestycji;  

4) ustanowienie zasady odpowiedzialności solidarnej Wykonawców za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie należytego wykonania umowy  

15.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy 
o zamówienie publiczne lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy 
spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertą najwyżej 
ocenioną spośród pozostałych ofert.  
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PROJEKT UMOWY, JEŻELI ZMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM 

UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH  

 
17.1 Projekt umowy zamówienia stanowi załącznik 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na podanych 
w nim warunkach.  

17.2 Wykonawca akceptuje treść projektu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, 
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, oświadczeniem zawartym w treści 
formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegają 
zmianie przez Wykonawcę.  

17.3 Zamawiający na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania 
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy, jedynie w zakresie określonym w projekcie umowy.  

 
18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  
 

18.1 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.  

18.2 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.  

18.3 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.  

18.4 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.  

18.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

18.6 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.  

18.7 Terminy wniesienia odwołania określono w art. 182 ustawy Pzp.  
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18.8 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.  

 
19. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH  
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
20. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ 

RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ  
 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w rozumieniu przepisów art. 2 
pkt 9a ustawy Pzp.  

 
21. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 

UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP 
 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 
6 ustawy Pzp, tj. zamówień polegających powtórzeniu podobnych usług lub robót 
budowlanych. 

 
22. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 

WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE  

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 

24. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH  
 

Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie 
w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  
 

25. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ  
 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.  

 
26. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE ICH ZWROT  
 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
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28. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ 
RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ  

 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
 

 
29. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA/ PRZECHOWYWANIA 

DANYCH OSOBOWYCH  
 

Obowiązki informacyjne wynikające z 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. 
 

29.1 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 (Rozporządzenie ogólne), niniejszym informujemy, 
iż: 

a) Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Krajowe Centrum Hodowli 
Zwierząt, ul. Sokołowska 3, 01-142 Warszawa. 

b) Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt powołało inspektora ochrony danych, z którym 
należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@kchz.agro.pl 

c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego aparatu do 
oznaczania składu mleka surowego”, nr zamówienia: ZP.262.1.2020, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego oraz celów związanych z realizacją 
i rozliczaniem umowy zawartej w wyniku tego postępowania (o ile dojdzie do 
zawarcia umowy), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia ogólnego, 
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze; 

d) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych 
danych osobowych wynikają z ustawy Pzp; 

e) Posiada Pani/Pan prawo do: 

– dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych2, 

 
2 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. 

mailto:iod@kchz.agro.pl
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– przenoszenia danych, 

– wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania.  

– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym; 

f) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom. 
Ewentualnymi 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 Pzp lub osoby/podmioty/organy kontrolujące, którym 
zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumentację postępowania. Pani/Pana 
dane mogą zostać również udostępnione w oparciu o ustawę z dnia 6 września 
2001 r. - o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 r., poz. 1429). 

g) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający 
z obowiązujących przepisów prawa;  

h) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani 
dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami 
Rozporządzenia ogólnego.  

i) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
w tym w formie profilowania. 

j) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

29.2 Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż 
od osoby, której dane dotyczą. 

a) Zgodnie z art 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia ogólnego, niniejszym informujemy, iż: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Krajowe Centrum Hodowli 
Zwierząt, ul. Sokołowska 3, 01-142 Warszawa. 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana 
danych osobowych: 

– imię, nazwisko; 

– służbowy numer telefonu*;  

– służbowy adres e-mail.* 

– posiadane uprawnienia i kwalifikacje (w określonym zakresie)*; 

 
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. 

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków prawa dostępu, przysługującego osobie, której dane dotyczą, wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji: 
− mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 
− mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
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– nazwa i adres pracodawcy*; 

– podstawa zatrudnienia (rodzaj umowy), datę zawarcia umowy*; 

– rodzaj czynności (prac) wykonywanych w ramach umowy o pracę*; 

– fakt zgłoszenia pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia 

* jeśli dotyczy. 

b) Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt powołało inspektora ochrony danych, z którym 
należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@kchz.agro.pl 

c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego aparatu do 

oznaczania składu mleka surowego”, nr zamówienia: ZP.262.1.2020, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego oraz celów związanych z realizacją 
i rozliczaniem umowy zawartej w wyniku tego postępowania (o ile dojdzie do 
zawarcia umowy), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia ogólnego, 
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze; 

d) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych 
danych osobowych wynikają z ustawy Pzp; 

e) Posiada Pani/Pan prawo do: 

f) dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych3, 

g) przenoszenia danych, 

h) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania  

i) – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym; 

j) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom. 
Ewentualnymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, 
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 

 
3 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. 

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 

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków prawa dostępu, przysługującego osobie, której dane dotyczą, wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji: 
− mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 
− mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
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art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, lub osoby/podmioty/organy kontrolujące, którym 
zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumentację postępowania. 

k) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający 
z obowiązujących przepisów prawa;  

l) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani 
dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami 
Rozporządzenia ogólnego.  

m) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
w tym w formie profilowania. 

n) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.  

 
30. WYKAZ ZAŁACZNIKÓW  

 
Załącznik nr 1 -  Wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 2 -  Oświadczenie Wykonawcy - JEDZ plik xml 

Załącznik nr 3 -  Oświadczenie dot. przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej - wzór 

Załącznik nr 4 -  Wykaz dostaw 

Załącznik nr 5 -  Projekt umowy 

Załącznik nr 6 -  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 

 


