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WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII 
w Olsztynie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych 
w pomieszczeniach Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olszty nie 

przy ul. Warszawskiej 109

Znak sprawy: W IW -A-AGZ.272.1.10.2016

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone:
- w  Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu nr
-  na tablicy ogłoszeń w' siedzibie Zamawiającego
-  na stronie internetowej httn:/Avww.olsztyn.wivv.gov.pl

Termin składania ofert: 20.09.2016r. godz. 09.00 

Termin otwarcia ofert: 20.09.2016r. godz. 09.30
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiającym jest Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn
NIP: 739-020-71-54
tel. (089)524 14 50. fax (089)524 14 77
Strona internetowa: http:/Avww,olszłvn.wm .gov.pl
e-mail: k b i a lek u o 1 szt v n. w i w . łzo v . p 1

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996. 1020), zwanej dalej „ustawą".

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.10.2016

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń
laboratoryjnych (zwane systemem, urządzeniami) w pomieszczeniach Zakładu Higieny 
Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109 oraz przeszkolenie personelu, 
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający podzielił zamówienie na części i dopuszcza składanie ofert częściowych 
n/w zadania.

Zadanie nr 1 - Automatyczny system do identyfikacji drobnoustrojów oraz 
wykonywania lekooporności na chemioterapeutyki -  1 kpi.

Zadanie nr 2 - Wytrząsarka orbitalna ze sterowaniem mikroprocesowym z platformą 
dedykow aną-1 kpi.

Zadanie nr 3 -  Automatyczny aparat do ekstrakcji tłuszczu (zimnym eterem) metodą 
standardową Soxhleta (z kompletem naczynek) -  1 kpi.

Zadanie nr 4 -  Łaźnia wodna do gotowania (100°C) z przykrywką i półką ze stali 
nierdzewnej -1 kpi.

Zadanie nr 5 - Zmywarka do mycia szkła laboratoryjnego z systemem suszenia 
i dezynfekcji (z koszem dolnym z dyszami) -  1 kpi.

Zadanie nr 6 - Szafa chłodnicza z chłodzeniem powietrzem obiegowym -  1 szt.

3. Oferowane urządzenie laboratoryjne musi spełniać minimalne parametry techniczne określone 
przez Zamawiającego w tabeli nr 1 w zał. nr 6 do SIWZ (zał. do umowy).

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

5.1. Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny(z wyjątkiem szklanego) Kod: 38000000-5
5.2. Usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego Kod: 51430000-5

6. Zamawiający przy realizacji zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zamówienie.

7. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca 
samodzielnie zrealizuje zamówienie.

8. Urządzenie powinno być fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2016, nieużywane, wolne 
od wad fizycznych i prawnych, zawierające materiały, które spełniają wszystkie obowiązujące 
normy prawne bezpieczeństwa Unii Europejskiej (certyfikat CE), a oferowane urządzenia
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powinny posiadać oznakowanie CE.
9. Urządzenie powinno być dopuszczone do obrotu na terenie RP.
10. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby 

możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
11. Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczone urządzenie musi wynosić: min. 12 

miesięcy (zad. nr 1) lub min. 24 miesiące (zadanie nr 2-6), licząc od dnia podpisania 
„Protokołu odbioru i instalacji urządzenia" przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż udzielona 
gwarancja przez Wykonawcę nie może być krótsza niż gwarancja producenta oferowanego 
urządzenia i nie dłuższa niż 60 miesięcy.

12. Wykonawca wniesie/dostarczy poszczególne elementy urządzeń do odpowiednich 
pomieszczeń laboratoryjnych udostępnionych przez Zamawiającego. Montaż, podłączenie do 
istniejących (przygotowanych) przyłączy instalacyjnych w pomieszczeniach i uruchomienie 
wyposażenia nastąpi staraniem, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W ykonawca przekaże 
wyposażenie Zamawiającemu w stanie kompletnym, wyregulowanym, wyczyszczonym
i gotowym do pracy bez konieczności dodatkowego doposażenia (za wyjątkiem materiałów 
eksploatacyjnych). Wykonawca usunie własnym staraniem i na własny koszt opakowania, 
elementy po montażu, etc. Wykonawca pozostawi po montażu pomieszczenia objęte dostawą 
w stanie nie gorszym niż zastany, w tym uprzątnie na swój koszt i ryzyko wszelkie odpady itp.

13. Dostarczone urządzenie musi posiadać wszelkie niezbędne do właściwego korzystania 
instrukcje użytkowania w języku polskim i certyfikaty w języku polskim deklaracja zgodności 
lub certyfikat CE (potwierdzające oznakowanie CE) oraz karta katalogowa oferowanego 
urządzenia.

14. Serwis autoryzowany producenta gwarancyjny i posprzedażny musi znajdować się na terenie 
RP.

15. Warunki dotyczące serwisu gwarancyjnego
• Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zgodnie z warunkami zawartymi w §4 projektu 

umowy (załącznik nr 5 do siwz).
16. Wymagania dotyczące serwisu posprzedażnego
• W ykonawca wskaże autoryzowany serwis posprzedażny, gwarantujący wykonanie napraw' 

pogwarancyjnych i dostępność części zamiennych do oferowanego urządzenia.
• Usługi świadczone w ramach serwisu posprzedażnego świadczone są na koszt 

Zamawiającego.
17. W ramach czynności odbiorowych Wykonawca przeprowadzi przeszkolenie (instruktaż) dla 

wyznaczonych osób w zakresie działania i obsługa urządzeń, budowy urządzeń oraz jego 
poszczególnych części/ podzespołów, uruchamiania urządzeń i ich regulacja, postępowanie 
w przypadku awarii, zabiegi konserwacyjne, zagrożenia W7nikające z obsługi urządzeń zasady 
bezpieczeństwa. W przypadku zadania nr 1 -W ykonaw ca dodatkowo przeprowadzi część 
praktyczną z m.in. z wykonaniem testów potwierdzających sprawność. Czas szkolenia -2 dni). 
Miejscem szkolenia jest miejsce zainstalowania urządzenia, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP i Polskimi Normami.

18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wszelkich wymagań importowych 
oraz za zgodność z polskimi przepisami celnymi. W przypadku, gdy władze polskie wymagać 
będą dodatkowych informacji i zaświadczeń w celu wyrażenia zgody na import wyposażenia 
do Polski, Wykonawca spełni te wymagania bez konieczności ponoszenia dodatkowych 
kosztów przez Zamawiającego.
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia objętych niniejszym postępowaniem 
(tj. zakończenie dostawy, zainstalowania urządzenia i przeszkolenia personelu): max 42 dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Uwaga: W przypadku wygrania przez jednego wykonawcę kilku zadań: termin realizacji się 
nie sumuje.

2. Dostawa i montaż urządzeń w pomieszczeniach Zakładu Higieny Weterynaryjnej 
w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109, 10-702 Olsztyn. Odbiór następuje w godzinach 8.00-
15.00 od poniedziałku do piątku włącznie.

3. Lokalizacja przedmiotu zamówienia:
Nr

zadania
Nazwa urządzenia Po m ieszczenie la bora to ryj n e 

(odpowiedzialna)

1.
Automatyczny system do identyfikacji 
drobnoustrojów oraz wykonywania 
lekoodporności na chemioterapeutyki

Pracownia Bakteriologii Ogólnej 
(p. Szulia Grażyna)

2.
Wytrząsarka orbitalna ze sterowaniem 
mikroprocesowym z platformą 
dedykowaną

Pracownia Chemii Pasz (p. Anna 
Janczukowicz)

3.

Automatyczny aparat do ekstrakcji 
tłuszczu (zimnym eterem) metodą 
standardową Soxhleta (z kompletem 
naczynek)

Pracownia Chemii Pasz (p. Anna 
Janczukowicz)

4. Łaźnia wodna do gotowania (100°c) z 
przykrywką i półką ze stali nierdzewnej

Pracownia Mikrobiologii Pasz i 
Oznaczania Pozostałości Antybiotyków 

(MPA) (p. Marzena Martyniuk)

5.

Zmywarka do mycia szkła 
laboratoryjnego z systemem suszenia i 
dezynfekcji (z koszem dolnym z 
dyszami)

Dział Przygotowania Pożywek i Szklą 
(p. Hanna Kostrzewska)

6. Szafa chłodnicza z chłodzeniem 
powietrzem obiegowym

Pracownia Mikrobiologii Pasz i 
Oznaczania Pozostałości Antybiotyków 

(MPA) (p. Marzena Martyniuk)

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki określone w art. 22 ust.l ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych tj.:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu.
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2 mogą dotyczyć:
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 
W ykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr
2 do SIWZ).

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań
4
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w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez 
złożenie oświadczenia (Załącznik nr 2 do SIWZ).

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań 
w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez 
złożenie oświadczenia (Załącznik nr 2 do SIWZ)

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego:
3.1. W okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3.2. W okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. zostały 

określone w rozdziale VI SIWZ.
4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać. Ze wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych łub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia.

5. Wykonawca może polegać na zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów' na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia (art. 22a ustawy Pzp).

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART, 24 UST. 5

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w stosunku do którego otwarto likwidację, 
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku 
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 978, 1259. 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 233. 978. 1166. 
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

VII.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH  
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Zamawiający żąda oświadczeń aktualnych na dzień składania ofert w zakresie wskazanym 
przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ wstępnie potwierdzające, że 
Wykonawca:
1.1. nie podlega wykluczeniu w postępowaniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 

Pzp wg wzoru (zał. nr 2 do SIWZ),
1.2. spełnia warunki udziału w' postępowaniu, wg wzoru (zał. nr 3 do SIWZ).
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W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

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, zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniu.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o którvch 
mowa w' art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wykonawca złoży w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, 
oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia 
znajduje się na stronie internetowej zamawiającego zakładka zamówienia publiczne, przy 
SIWZ) oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody 
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu.

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 
zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. zamawiający zażąda następujących 
dokumentów:
5.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

6. Zamawiający przed udzielaniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni. terminie aktualnych 
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w VII.

7. Podmioty zagraniczne: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8. W zakresie nieuregulowanym SIWZ. zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, w7 postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.. poz. 
1126).

9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 
z warunków określonych w Rozdziale V ust. 1 pkt. 1.1-1.2 winien spełniać, co najmniej jeden 
z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia rozumie się Wykonawców składających ofertę jako 
konsorcjum lub spółka cywilna.

11. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielnie zamówienia. Od Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia zamawiający żąda: złożenia przez Wykonawców wspólnie 
oświadczeń, o którym mowa w rozdz. VII ust. 1 i dokumentu o którym mowa w¡ ust. 5.
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12. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, obowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo zgodnie z art. 99 KC 
w związku z art. 14 ustawy Pzp. powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.

X. WYKAZ DOKUMENTOW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, ze oferowany przedmiot 
zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie W ykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 
dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1.1. deklaracji zgodności lub certyfikatu CE (potwierdzające oznakowanie CE);
1.2. katalogów lub folderów producenta potwierdzających parametry oferowanych urządzeń / 

systemów. Wymagane katalogi lub foldery producenta powinny zawierać zdjęcia 
oferowanych urządzeń/ systemów (nie dopuszcza się zastąpienia zdjęć rysunkami).

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału należy złożyć w' formie oryginału, 
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VIII. PROCEDURA „SAMOOCZYSZCZENIA"

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

2. Procedury samooczyszczenia się Wykonawcy 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.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w zdaniu 
pierwszym powyżej.

4. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia". Wykonawca zobowiązany jest do 
wypełnienia stosownych informacji w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

5. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia", Wykonawca zobowiązany jest do 
wskazania informacji w oświadczeniu, a następnie zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy do złożenia 
dowodów.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCYM W SYTUACJACH OKREŚLONYCH
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W ART. 10C-10E, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ 
PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 
WYKONAWCAMI

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Każda ze Stron, na żądanie 
drugiej jest obowiązana do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

3. Zamawiający na podstawie art. lOc ust. 1 odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji 
elektronicznej przy składaniu ofert. Składanie oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń 
i dokumentów określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa odbywa się zgodnie 
z ustaleniami ust. 2.

4. Domniemywa się, iż pismo wysłane na numer faksu lub e-maila podany przez Wykonawcę 
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma 
chyba, że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania 
oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w ust. 2 oświadczy, 
iż ww. wiadomości nie otrzymał.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim 
uczestnikom postępowania oraz zamieści taką informację na stronie internetowej, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

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

7. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Jeżeli w' wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert poinformuje Wykonawców, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści taką informację na 
stronie internetowej.

9. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn, w' formie 
zeskanowanego dokumentu. faxem na nr +48 (89)5241477. e-mailem: 
kbialek:'a:olszlvn.vviw.gov.nl (w formie dokumentu zeskanowanego).

10.Zamawiający upoważni! do porozumiewania się z Wykonawcami p. Katarzyna Białek tel. 
89 524-14-59 Kontakt od poniedziałku do piątku (w godzinach 7.00-14.00). p. Romuald 
Puzyrewski - tel. 89 524-14-63. Kontakt od poniedziałku do czwartku w godzinach: 8:00- 
14:00.

11 .Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek 
inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się 
z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to. że Zamawiający 
nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim. w szczególności na kontakt
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telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

X. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą -  wnioskiem
o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 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.

2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na faxem, e-email, przesyłając treść pytania i odpowiedzi 
wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie 
internetowej: w \vw .ols/tvn.\viw .«iov.nl

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią siwz a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
zamawiającego.

4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
treści siwz.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

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.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie 
wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania 
oferty. Pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być 
poświadczona notarialnie).

5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 
składający się na ofertę sporządzony w języku innym niż polski winien być złożony wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości 
uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9



Znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.10.2016

6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7. Zaleca się. by każda zapisana strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. 
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób 
umożliwiający odczytanie błędnego tekstu (przekreślone), parafowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę.

8. Zaleca się by strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o ilości stron.

9. Wykonawca może zastrzec, że określone informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępnione 
innym uczestnikom postępowania. Informacje podlegające zastrzeżeniom powinny być 
wyodrębnione i zamieszczone w załączniku do oferty.

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 

z wyjątkiem oferty wariantowej zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy spowoduje odrzucenie ofert 
złożonych przez Wykonawcę.

12. Na dokumenty oferty składają się:
12.1 oferta wg wzoru (zał. nr 1 do SIWZ);
12.2 formularz opisu parametrów technicznych urządzenia laboratory jnego;
12.3 oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, dotyczące przesłanek wykluczenia 
z postępowania;

12.4 oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r.. prawo zamówień publicznych, dotyczące spełniania warunków udziału 
w postępowaniu i kryteriów selekcji;

12.5 pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające zakres 
umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

XIV. MIEJSCE 1 TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 
ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn, (Sekretariat, piętro I) do dnia 20.09.2016 r. do godz. 
09:00.

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości 
bez uszkodzenia tego opakowania. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się datę i godzinę 
potwierdzenia odbioru przesyłki. W przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora 
pocztowego lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę 
potwierdzenia odbioru przesyłki przez pracownika sekretariatu.

3. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firma) i adresem wykonawcy wg poniższego 
wzoru:

Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 
ul. Szarych Szeregów 7 

10-072 Olsztyn
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„Oferta w postępowaniu na d ostaw ę .................. ...
Nie otwierać przed dniem: .......................... r. godz....................

4. Konsekwencję złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Decydujące 

znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

XV.MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2016r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego 
w: Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7. pokój nr 19, parter.

2. Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert zamawiający poda: kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy 
(firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w' ofertach.

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego 
informacja zawierająca dane z ust. 2.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji zgodnie z ust. 3 przekaże 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru (zał. nr 5 do SIWZ - wzór 
oświadczenia znajduje się na stronie internetowej zamawiającego zakładka zamówienia 
publiczne).

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert, wzywa do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, 
poprawia oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

6. Wykonawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o udostępnienie 
dokumentów postępowania (w przypadku ofert - tylko w części niezastrzeżonej przez 
Wykonawców), a Zamawiający określi pisemnie termin i miejsce udostępnienia dokumentacji 
z zastrzeżeniem, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, pozostałe dokumenty nie 
później niż w dniu przesłania informacji wyborze najkorzystniejszej oferty albo o 
unieważnieniu postępowania.

XVI. MODYFIKACJE, ZMIANY I WYCOFANIE OFERT

1. W ykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych 
ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian, poprawek przed terminem składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana 
oferta tj. w dwóch kopertach, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

3. W ykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian 
i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie ..WYCOFANIE”.

4. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu 
poprawności postępowania Wykonawcy w' zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą 
odczytane.
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5. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 
zmian, zostaną one dołączone do oferty.

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena określona w ofercie jest ceną ryczałtową. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, 
że cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia 
wynikające wprost z dokumentów stanowiących załączniki do wzoru umowy, jak  również 
inne koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. W cenie oferty 
Wykonawca musi uwzględnić ni.in.: koszt transportu i instalacji urządzenia oraz przeszkolenia 
personelu Zamawiającego, podatek od towarów i usług obowiązujący na dzień składania ofert, 
ewentualne opłaty celne, oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 
sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem 
akcyzowym.

2. Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną 
wyrażoną cyfrowo i słownie przyjmuje się cenę wyrażoną słownie.

3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić 
w górę).

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ustalenie prawidłowej stawki VAT na oferowany 
przedmiot zamówienia. W przypadku zastosowania innej stawki, niż obowiązująca. 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie zastosowania tej 
stawki, wystawione bądź potwierdzone przez właściwy organ. Określenie przez 
Wykonawcę ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi 
błąd w obliczaniu ceny w przypadku, gdy brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia 
omyłki. W' takiej sytuacji zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy 
Pzp.

5. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty, której wybór prowadziłby do powstania 
obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług. Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp). Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest 
poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usług, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku.

XVIII.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW  
I SPOSOBU OCENY OFERT, A JEŻELI PRZYPISANIE WAGI NIE JEST 
MOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN, ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE  
KRYTERIA OCENY OFERT W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO DO 
NAJMNIEJ WAŻNEGO.
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1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę stosując poniższe kryteria:
Zadanie nr 1

Znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.10.2016

Kryterium Sposób obliczenia wg wzoru 
(liczba punktów)

K 1 - cena brutto 
oferty 

znaczenie 60 %

najniższa oferowana cena brutto
K I - -------------------------------------------------------x 60

cena brutto oferty badanej

K 2 -  termin 
realizacji - 

znaczenie 20 %

Zamawiający dokona punktacji wg następującego schematu:
• za zaoferowanie terminu wskazanego przez Zamawiającego 

(tj. 42 dni kalendarzowych) -  0 pkt
• za skrócenie terminu realizacji do 35 dni kalend.- 10 pkt
• za skrócenie terminu realizacji do 28 dni kalend -  20 pkt 

(Zaproponowany termin realizacji zostanie wpisany do umowy).
Jeżeli Wykonawca nie wpisze w ofercie terminu realizacji dostawy 
Zamawiający przyjmie wskazany w SIWZ -  42 dni kalendarzowych.

K 3 -  okres 
(termin) 

gwarancji 
znaczenie 20 %

okres gwarancji zaoferowany w ofercie badanej
K 3 --------------------------------------------------------------------------- x 20

najdłuższej zaoferowany okres gwarancji

Termin gwarancji należy podać w miesiącach. Termin gwarancji nie 
może być krótszy od terminu wskazanego w Parametrach Technicznych, 
licząc od dnia zawarcia umowy (wskazanie terminu krótszego niż 
minimalny wskazany przez Zamawiającego lub nie podanie (nie 
wpisanie) skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art 89 ust. 
1 pkt 2 Pzp.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż maksymalny, 
określony przez Zamawiającego w SIWZ, do oceny oferty zostanie 
przyjęty maksymalny okres gwarancji.

Systemu 
punktowego wg 

zasady:

K= KI + K 2  +K3
K - liczba punktów ogółem:
K 1 - cena brutto oferty - max 60 pkt 
K 2 - termin realizacji - max 20 pkt
K 3 - okres gwarancji - max 20 pkt - (minimum 12 miesiące, maksimum 
60 miesięcy)

Zadanie nr 2
Kryterium Sposób obliczenia wg wzoru 

(liczba punktów)
K 1 - cena brutto 

oferty 
znaczenie 60 %

najniższa oferowana cena brutto
K 1 --------------- ------------------ --------------------- x 60

cena brutto oferty badanej

K 2 - parametry 
techniczne - 

znaczenie 10 %

Liczba punktów za ocenę parametrów technicznych 
w ofercie badanej

K2—------------ ----------------------------------------------------------------x 10
maksymalna liczba punków za ocenę parametrów 

technicznych spośród badanych ofert

13



Znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.10.2016

K 3 -  okres 
(termin) 

gwarancji 
znaczenie 30 %

okres gwarancji zaoferowany w' ofercie badanej
K3=— ........ .......... ............................ -...............-.........-....... ----- x 30

najdłuższej zaoferowany okres gwarancji

Termin gwarancji należy podać w miesiącach. Termin gwarancji nie 
może być krótszy od terminu wskazanego w Parametrach Technicznych 
w zakresie zadania nr 2 - licząc od dnia zawarcia umowy (wskazanie 
terminu krótszego niż minimalny wskazany przez Zamawiającego lub 
nie podanie (nie wpisanie) skutkować będzie odrzuceniem oferty na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres 
gwarancji dłuższy niż maksymalny, określony przez Zamawiającego 
w SIWZ, do oceny oferty zostanie przyjęty maksymalny okres 
gwarancji.

Systemu 
punktowego wg 

zasady:

K= KI + K2 +K3
K - liczba punktów ogółem:
K 1 - cena brutto oferty - max 60 pkt 
K 2 - parametry techniczne -  max 10 pkt
K 3 - okres gwarancji - max 30 pkt (minimum 24 miesiące, maksimum 
60 miesięcy na całe urządzenie)

Zadanie nr 3-6
Kryterium Sposób obliczenia wg wzoru 

(liczba punktów)
K 1 - cena brutto 

oferty 
znaczenie 60 %

najniższa oferowana cena brutto
K I - --------------- -------------------------------------- x 60

cena brutto oferty badanej

K 2 - parametry 
techniczne - 

znaczenie 20 %

liczba punktów za ocenę parametrów technicznych 
w ofercie badanej

K 2 -------- ----------------------------------- ---------------------------------x 20
maksymalna liczba punków za ocenę parametrów 

technicznych spośród badanych ofert

K 3 -  okres 
(termin) 

gwarancji 
znaczenie 20 %

okres gwarancji zaoferowany w ofercie badanej
K 3 - - - - .........................-................................. .............................. x 20

najdłuższej zaoferowany okres gwarancji

Termin gwarancji należy podać w miesiącach. Termin gwarancji nie 
może być krótszy od terminów wskazanych w Parametrach 
Technicznych w zakresie poszczególnych zadań licząc od dnia zawarcia 
umowy (wskazanie terminu krótszego niż minimalny wskazany przez 
Zamawiającego lub nie podanie (nie wpisanie) skutkować będzie 
odrzuceniem oferty na podstawie art 89 ust 1 pkt 2 Pzp.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż maksymalny, 
określony przez Zamawiającego w SIWZ. do oceny oferty zostanie 
przyjęty maksymalny okres gwarancji.
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Znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.10.2016

K= KI + K 2  +K3

Systemu
K - liczba punktów ogółem:
K 1 - cena brutto oferty - max 60 pkt

punktowego wg K 2 - parametry techniczne - max 20 pkt
zasady: K 3 - okres gwarancji - max 20 pkt - (minimum 24 miesiące, maksimum

60 miesięcy)

2. Kryterium „cena” - będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę 
w ofercie przetargowej. Do obliczenia przyjmowane są wartości brutto. Ceny w ofercie 
podaje się wyłącznie w złotych.
Wartość brutto ma zawierać wszelkie udzielone rabaty, podatek wynikający z przepisów 
podatkowych, celnych, koszty transportu dostawy, rozładunku do pomieszczeniach 
wskazanych przez Zamawiającego, ubezpieczenie, przeszkolenie itp.

3. Kryterium ,.termin realizacji" -  ocena punktowa dokonana zostanie na podstawie 
oświadczenia złożonego w formularzu oferty, (dot. zad. 1).

4. Kryterium „parametry techniczne" - ocena punktowa dokonana zostanie na podstawie 
parametrów zaoferowanych systemów/urządzeń w oparciu o punktację podaną 
w załącznikach („Formularz parametrów ...."  do umowy (odpowiednio dla danego zadania).

5. Kryterium „okres gwarancji" - ocena punktowa dokonana zostanie na podstawie 
oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty.

6. W przypadku, gdy Wykonawca w ww. kryteriach - przed podstawieniem do wzoru - uzyska
0 pkt lub zaoferuje wartość zero. wzór z danego kryterium nie będzie miał zastosowania
1 Wykonawca otrzyma automatycznie 0 pkt.

7. Za najkorzystniejsza, uważa się ofertę, która uzyskała największą ilość punktów będąca sumą 
punktacji dla poszczególnych kryteriów wg systemu punktowego wskazanego w tabeli.

8. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

9. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert. Zamawiający spośród 
tych ofert wybierze oferty z niższą ceną.

10. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że złożone oferty 
uzyskały taką samą liczbę punktów. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty do złożenia ofert dodatkowych.

11. Zamawiający w postępowaniu zastosuje procedurę o której mowa w art. 24 aa ust 1 
ustawy Pzp.

XIX. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania 
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia objętego niniejszym 
postępowaniem.

2. O odrzuceniu oferty oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi 
niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne.
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Znak sprawy: WI W-A-AGZ.272.1.10.2016

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, 
określone w art. 92 ust.l pkt 1 Pzp na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na 
„Tablicy ogłoszeń”.

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

1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta 
zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni. z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego, o czym 
Wykonawca zostanie zawiadomiony na piśmie.

3. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego. Postanowienia ustalone we wzorze 
umowy nie podlegają negocjacjom.

4. Przed podpisaniem umowy strony ustalą osoby reprezentujące Wykonawcę oraz 
Zamawiającego.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, który powierzy wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom w formie pisemnej poinformuje o wartości lub procentowej 
części zamówienia, jaka zostanie im powierzona.

6. Ustala się, że umowa zostanie podpisana w 2 egzemplarzach - 1 egz. dla Zamawiającego.
1 egz. dla Wykonawcy.

7. Wykonawca prześle umowę regulującą współpracę, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegali się o 
zamówienie.

8. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie wysokość 
kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest 
zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek 
handlowych lub odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań.

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA  
UMOWY

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 
TAKICH WARUNKACH

Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane w w^zorze umowy -
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ z uwzględnieniem treści oferty.
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XXIII.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 pkt. 2-6 przywołanej ustawy przysługuje 
odwołanie wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

XXIV. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ  
ZAMAWIAJĄCEGO

Adres poczty elektronicznej, na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 
informacje:, khialekii/ olsztvn.w hv.gov.pl
Strona internetowa jest stroną Zamaw iającego i ma następujący adres: 
littp://ww w. olsy.tvn.wiw.gov. nl

XXV. UMOWA RAMOWA
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXVI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  
UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

XXVII. OPIS I WARUNKI OFERTY WARIANTOWEJ ORAZ MINIMALNE  
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOW E WRAZ  
Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY

Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania oferty wariantowej.

XXVIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu o zamówienie 
publiczne.

XXIX. ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne 

w walutach obcych.
2. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

XXX. INFORMACJĘ O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ  
WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 36A 
UST. 2

Znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.10.2016
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Znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.10.2016

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania dostawy przez Wykonawcę.

XXXI. LICZBA CZĘŚCI, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB 
MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ 
UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, 
KTÓRE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI 
ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, 
W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA  
LICZBA CZĘŚCI.

Wykonawca sam decyduje, na ile części będzie składał ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę na 
wszystkie Zadania. Na każde Zadanie wskazane z rozdziale III SIWZ Wykonawca może złożyć 
tylko jedną ofertę.

Załączniki do SIWZ:
załącznik nr 1 - formularz ofertowy (oferta)
załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
załącznik nr 4 - wzór umowy z załącznikami (z protokółem odbioru)
załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
załącznik nr 6 - formularz opisu parametrów technicznych urządzenia laboratoryjnego
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