
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII 
w Olsztynie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH W ARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę igłopróbówek, zestawów BSE 
i drobnego sprzętu do hodowli komórkowej

Znak sprawy: W IW -A -A G Z.272.1.11J2.2016

Zam ówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawi 
art. 1 1 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone:
-  w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ....-<&?.■ . . . .n r ........
-  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
-  na stronie internetowej http://www.hip.olsztvn.wivv.gov.nl

Termin składania ofert: 28.09.2016r. godz. 09.00 

Termin otwarcia ofert: 28.09.2016r. godz. 09.30

http://www.hip.olsztvn.wivv.gov.nl


Znak sprawy: W IW -A-AG Z.272.1.11_12.2016

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: httn://w>v\v.hii).ols/tvn.n iw.aov.pl
e-mail: kbialek@ olsztvn.wiw.gov.pl

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

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa igłopróbówek, zestawów BSE i drobnego sprzętu
do hodowli komórkowej, zgodnie ze opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik do wzoru umowy .

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące przedmiotu oraz ilości 
zostały wyszczególnione w tabeli, w załączniku nr 2 do SIWZ.

3. Zamawiający podzielił zamówienie na części i dopuszcza składanie ofert częściowych; 
Zadanie nr 1 - Igłoprobówki jednorazowe do pobierania krwi żylnej u bydła i trzody 
Zadanie nr 2 - Zestawy do pobierania prób monitoringowych w kierunku gąbczastej 
encefalopatii bydła (BSE)
Zadanie nr 3 - Drobny sprzęt do hodowli komórkowej

4. Zamawiający nie dopuszcza podziału ustalonych zadań na mniejsze podzadania.
5. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony wraz z rozładunkiem do magazynu 

Zamawiającego.
6. Towar musi posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania i odpowiadać wszystkim 

cechom określonym w opisie przedmiotu zamówienia.
7. Każdy produkt sterylny (jałowy, aseptyczny) musi posiadać certyfikat (świadectwo) jakości 

zgodny z etykietą na produkcie (nr partii, data produkcji lub data ważności).
8. Każde opakowanie oferowanego towaru musi być oznaczone datą produkcji lub/i okresem 

przydatności do użytku oraz numerem serii (dotyczy produktów jałowych i aseptycznych).
9. Okres ważności produktu nie może być krótszy niż określony z opisie przedmiotu 

zamówienia dla poszczególnych zadań stanowiący zal. nr 2 do SIWZ, liczony od daty 
dostawy do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz przeprowadzenia aukcji 

elektronicznej.
12. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły 

medyczne i hematologiczne.
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji dostawy Zamawiający określa: 

dla zadania nr 1 i 2 - do dnia 28.11.2016r.
dla zadania nr 3 -  do dnia 21.11.2016r.

2. Termin realizacji zamówienia jest jednym  z kryteriów oceny ofert. Skrócenie terminu 
realizacji będzie punktowane zgodnie z zapisami rozdziału XVIII SIWZ. Zaproponowany 
termin realizacji zostanie wpisany do umowy.

3. Dostawa do 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.

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. 
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik 
nr 4 do SIWZ).

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań 
w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku 
poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 4 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 4 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, że wykonawca nie posiada 

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

5. W ykonawca 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 
zam ówienia (art. 22a ustawy Pzp).
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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 3 do SIWZ),
1.2. spełnia warunki udziału w postępowaniu, wg wzoru (zał. nr 4 do SIWZ).
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 których 
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 wr 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'.

Znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.11_12.2016

4



Znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.11 12.2016

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, 
z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Zgodnie z zapisami ustawy Pzp art. 26. ust. 6 oraz § 10 ust. 1 Rozporządzenia M inistra 
Rozwoju dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zam awiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. Poz. 
1126), Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty, w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności 
oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

8. Podmioty zagraniczne: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam ieszkania 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.

9. 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, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1126).

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

11. 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 W ykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozumie się W ykonawców składających 
ofertę jako konsorcjum lub spółka cywilna.

12. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do W ykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielnie zamówienia. Od W ykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia zamawiający żąda: złożenia przez W ykonawców wspólnie 
oświadczeń, o którym mowa w rozdz. VII ust. 1 i dokumentu o którym mowa w ust. 5.

13. 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. W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
zam awiającego, należy złożyć dla:
Zadania nr 1 i 2 - wymagany jest:
1.1. wpis do rejestru (oświadczenie ujęte w formularzu cenowym) prowadzonego przez 

Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r.
o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie
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innych ustaw (Dz. U. Nr 78, poz. 513);
1.2. pozytywna opinia Państwowego Insty tutu Weterynarii - Państwowego Instytutu 

Badawczego w Puławach na temat oferowanego produktu (kserokopię dokumentu 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem);

1.3. opis techniczny oferowanego produktu w formie załącznika do oferty (w postaci: karty 
katalogowej producenta; opisu ze zdjęciem lub specyfikacji technicznej).

Zadania nr 3 - wymagany jest:
1.1. opis techniczny oferowanego produktu w formie załącznika do oferty (w postaci: karty 

katalogowej producenta; opisu ze zdjęciem lub specyfikacji technicznej).
2. Dokumenty, o których mowa w' ust. 1 niniejszego rozdziału należy złożyć w formie 

oryginału, lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
(sporządzony w języku polskim lub z tłumaczeniem na j. polski).

VIII. PROCEDURA „SAMOOCZYSZCZENIA"

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkl 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 3 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 W ART. 10C-10E, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB  
POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 
ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 1)0  
POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCAMI

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

6



Znak sprawy: W FW -A-AGZ.272.U1_12.20I6

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i W ykonawcy 
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 W ykonawców, 
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@ olsztyn.wiw.eov.pl (w formie dokumentu zeskanowanego).

10.Zamawiający upoważnił 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.

1 ] .Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolw iek 
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 
telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

X. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

1. W ykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą -  wnioskiem
o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed
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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\v>v.olsztvn.whv.sov.|)l

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. W YMAGANIA 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.

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.
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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. W ykonawca 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 ait. 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 S1WZ);
12.2 formularz cenowy,
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 (zał. nr 3 do SIWZ);

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; (zał. nr 4 do SIWZ);

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

12.6 dokumenty określone w rozdziale X.

XIV. MIEJSCE I 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 28.09.2016 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
„Oferta w postępowaniu na dostaw 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 
Zamaw iającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
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XV.MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2016r. 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 6 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. Wykonawca 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. Wykonawca 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.

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.

Znak sprawy: Wi W-A-AGZ.272.1.11_12.2016
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XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na Formularzu cenowym, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pozycje 
formularza cenowego.

2. Cena oferty będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia musi być podana 
cyfrowo i słownie w złotych polskich PLN z wyodrębnieniem podatku VAT oraz zawierać 
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cena brutto określona wr ofercie musi 
być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości 
zamówienia, uwzględnić inne opłaty (np. koszty transportu, opakowania i inne) i podatki, 
a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną wyrażoną cyfrowo i słownie przyjmuje się cenę 
wyrażoną słownie.

4. Ceny jednostkowe netto dostawy (bez VAT) należy przemnożyć przez ilość oferowanych 
jednostek miary i wyliczyć wartość dostawy netto (bez VAT). Wykonawca doliczy podatek 
VAT w obowiązującej wysokości i w ten sposób wyliczy wartość dostawy brutto (z VAT). 
Wartość netto oraz wartość brutto należy zsumować i wpisać z podsumowaniu. Sumaryczna 
cena w formularzu cenowym winna odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę 
w formularzu ofertowym.

5. 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).

6. 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.

7. Na potrzeby porównania ofert wykonawców, Zamawiający przyjmuje, iż przedmiot 
zamówienia w zad. 1.2 objęty jest preferencyjną stawką podatku VAT, a w zad. 3. stawką 
podstawową. W przeciwnym wypadku podanie innej stawki podatku VAT albo jej nie 
podanie skutkować będzie uznaniem, że Wykonawca popełnił w treści oferty inną omyłkę,
0 której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp.

8. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty, której wybór prowadziłby do powstania 
obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów-
1 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.

9. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, 
a płatność nastąpi zgodnie z ogólnymi warunkami umowy i ofertą Wykonawcy.
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10. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w złotych 
polskich.

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.

Znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.11_12.2016

1. Zam awiający wybierze najkorzystniejszą ofertę stosując poniższe kryteria:
Zadanie nr 1-3

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 %

Zad. Nr 1 i 2
Zamawiający dokona punktacji wg następującego schematu:
(K2) - termin realizacji zamówienia do 28.11.2016 r. -  0 pkt
- termin realizacji zamówienia do 21.11.2016 r. -  10 pkt
- termin realizacji zamówienia do 17.11.2016 r. -  20 pkt 
(Zaproponowany termin realizacji zostanie wpisany do umowy).
Jeżeli Wykonawca nie wpisze w ofercie terminu realizacji dostawy 
Zamawiający przyjmie wskazany w SIWZ do 28.11.2016r.

Zad. Nr 3
Zamawiający dokona punktacji wg następującego schematu:
(K2) - termin realizacji zamówienia do 21.11.2016 r. -  0 pkt
- termin realizacj i zamówienia do 17.11.2016 r. -  10 pkt
- termin realizacj i zamówienia do 10.11.2016 r. -  20 pkt
(Zaproponowany termin realizacji zostanie wpisany do umowy).
Jeżeli Wykonawca nie wpisze w ofercie terminu realizacji dostawy 
Zamawiający przyjmie wskazany w SIWZ do 21.11.2016r.

K 3 -  termin 
przydatności do 

użycia 
materiałów 

jednorazowych - 
znaczenie 20 %

najkrótszy termin przydatności do użycia 
materiałów jednorazowych przedstawiony 

w ofertach podlegających ocenie
K3 -  ----------------------------------------------------------------------------- x 20

termin przydatności do użycia materiałów 
jednorazowych przedstawiony w' badanej ofercie

zadanie nr 1 i 2
UWAGA: termin przydatności materiałów jednorazowych do użycia nie 
może być krótszy niż 24 miesiące i dłuższy niż 36 miesięcy liczony od 
daty dostarczenia materiałów do Zamawiającego. Wskazany na ofercie 
termin przydatności do użytku materiałów jednorazowych będzie 
terminem branym pod uwagę przy ocenie ofert.
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zadanie nr 3
UWAGA: termin przydatności materiałów jednorazowych do użycia nie 
może być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 36 miesięcy liczony od 
daty dostarczenia materiałów do Zamawiającego. Wskazany na ofercie 
termin przydatności do użytku materiałów jednorazowych będzie 
terminem branym pod uwagę przy ocenie ofert.

Jeżeli Wykonawca nie wpisze w ofercie terminu przydatności 
Zamawiający przyjmie wskazany w SIWZ tj. 24 miesiące (zad. nr 1-2) 
lub 12 miesięcy (zad. nr 3).

Systemu 
punktowego wg 

zasady:

K= KI + K2 + K3 
K - liczba punktów ogółem:
K 1 - cena brutto oferty - max 60 pkt 
K 2 - termin realizacji - max 20 pkt
K 3 - termin przydatności do użycia materiałów jednoraz. - max 20 pkt

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, koszty transportu dostawy, itp.

3. Kryterium „termin dostawy” -  ocena punktowa dokonana zostanie na podstawie 
oświadczenia złożonego w formularzu oferty.

4. Kryterium „termin przydatności do użycia materiałów jednorazowych” -  ocena 
punktowa dokonana zostanie na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu oferty.

5. W przypadku, gdy W ykonawca 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.

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

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

8. 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.

9. 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.

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

XIX. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zam awiający udzieli zam ówienia W ykonawcy, którego oferta odpow iada w szystkim  
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako
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najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający powiadomi
o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 
zam ówienia 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.

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. W ykonawca 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

Znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.11_12.2016
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TAKICH WARUNKACH

Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane w' wzorze umowy - 
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ z uwzględnieniem treści oferty.

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 
zam ówienia 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 ofert} .

XXIV. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ  
ZAMAWIAJĄCEGO

Adres poczty elektronicznej, na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 
informacje: kbialek@olsztyn.wiw.gov.pl.
Strona internetowa jest stroną Zamawiającego i ma następujący adres: 
http: //w w w . o lszty n. w i w. go v . p I

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 WARIANTOWE 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.
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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 TAKIECO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 
36A UST. 2

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) i formularz cenowy 
załącznik nr 2 - opis przedmiot zamówienia
załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
załącznik nr 5 - wzór umowy
załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1,11_12.2016

Sporządzili:
Katarzyna Białek......4r.
Romuald Puzyrewski .. 
Dnia . Q%\. <&Q([£ y.

2  u p .  W A R M I Ń S K O - M A Z U R S K I E G O  
W OJEW ODZKIEGO LEKARZA W ETERYNAPIi w 0LSZTV|w ; 
W ty E W Ó D Z K U N S P E K T O R  W E T E R Y N A R Z  ) fv -
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Załącznik nr 1 do S1WZ 
dnia.............................

(imię, nazwisko, stanowisko/ 
podstawa do reprezentacji)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 
ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn

OFERTA

Wszelka korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do*:
Imię i nazwisko...............................................................................................................................................
A dres:................................................................................................................................................................
T e le fo n ............................... fax ....................................Adres e-m ail:.....................................................

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w postępowaniu na dostawę 
igłopróbówek, zestawów RSE i drobnego sprzętu do hodowli komórkowej, znak 
sprawy: WIW-A-AGZ. 272.1.11 12.2016.

Zadanie nr 1 - Igłoprobówki jednorazowe do pobierania krwi żylnej u bydła i trzody
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową: 
brutto:.............................................zł
S łow nie:.................................................................................................................................. zł brutto.
zgodnie z załączonym formularzem cenowym.
Termin realizacji dostawy d o .................. 2016r.
Termin przydatności do użycia materiałów jednorazow ych..................... miesięcy
(min. 24 miesiące).

Zadanie nr 2 - Zestawy do pobierania prób monitoringowych w kierunku gąbczastej 
encefalopatii bydła (BSE)
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową: 
bru tto :.............................................zł
S łow nie:.................................................................................................................................. zł brutto.
zgodnie z załączonym formularzem cenowym.
Termin realizacji dostawy d o .............................2016r.
Termin przydatności do użycia materiałów jednorazow ych..................... miesięcy.
(min. 24 miesiące).

Zadanie nr 3 - Drobny sprzęt do hodow li komórkowej
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową: 
bru tto :............................................. zł
S łow nie:.................................................................................................................................. zl brutto.
zgodnie z załączonym formularzem cenowym.
Termin realizacji dostawy d o ............................ 2016r.
Termin przydatności do użycia materiałów jednorazow ych..................... miesięcy.
(min. 12 miesiący).
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II. Oświadczenia Wykonawcy:
1) Oświadczam, że wartość brutto niniejszej oferty zawiera wszystkie koszty wykonania 

zamówienia.
2) Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia. w którym upłynął 

termin składania ofert.
3) Oświadczamy, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

(w tym z projektem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki 
w niej zawarte.

4) W przypadku przyznania zamówienia publicznego zobowiązuję się do zawarcia pisemnej 
umowy w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

5) Oświadczam, że wybór niniejszej oferty nie będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów'
i usług.

6) Oświadczam(y), że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ........ do ........ informację
stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
ni euczc i wej konkurencj i. * *

7) Ofertę niniejszą składamy n a ...............kolejno ponumerowanych stronach.
8) Do oferty dołączono:

1) ....................................................................................................
2) ..............................................................
3 )  
4  )  
5 )  

(miejscowość). dnia

podpis W ykonaw cy lub upow ażnionego 

przedstaw iciela  wykonawcy

Informacja dla Wykonawcy:
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 
*  w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika wykonawcy 
**niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do S1WZ

Zamawiający:

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany p rz e z :...................................................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustaw a Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

(nazwa postępowania), prowadzonego p rz e z ..........................................................................................
(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie 
wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 
Pzp.

................................. (miejscowość), d n ia ...............................r.

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art......................  ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. I pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Stan fak tyczny :....................................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ...........................................................................................

19



Znak sprawy: W IW -A -AGZ.272.M 1_12.2016 

................................. (miejscowość), d n ia ..................................r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 
SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, t j . : ...........................................................................................................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

................................. (miejscowość), d n ia ................................. r.

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w 
art. 25a ust. 5 pk t 2 ustawy Pzp]

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do podmioty, na którego zasoby powołuje się. podstawy
wykluczenia z postępowania na podstawie art....................... ustawy Pzp (podać mającą
zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14. 16-20 lub 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Stan fak tyczny :..................................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 
Pzp podjąłem następujące środki napraw cze:..........................................................................................

(miejscowość), d n ia ................................r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
.......................................................................................................................................  (podać pełną nazwę/
firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG). nie podlega/ą 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
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(miejscowość), d n ia ................................ r.

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do podwykonawcy, podstawy wykluczenia
z postępowania na podstawie art.....................  ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę
wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14. 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy 
Pzp).
Stan faktyczny: .....................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 
Pzp podjąłem następujące środki napraw cze:...........................................................................................

................................. (miejscowość), d n ia .................................. r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................. (miejscowość), d n ia .................................. r.

(podpis)
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Załącznik nr 4 do S1WZ 
Zamawiający:

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

(nazwa postępowania), prowadzonego p rz e z ..........................................................................................
(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w ........................................................................................................................................................................
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki 
udziału vi’ postępowaniu).

................................. (miejscowość), d n ia .............................. r.

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w ..................................................................................................................  (wskazać
dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu. w której określono warunki udziału 
w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

w następującym zakresie: ................................................................................................................................
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(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

..................(miejscowość), d n ia ...............................r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................. (miejscowość), d n ia ...............................r.

(podpis)
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Załącznik 5 do SIWZ

Wzór umowy dostawy
zawarta w d n iu ................................ . pomiędzy:

Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7. 10-072 Olsztyn, 
NIP 739-020-71-54. REGON 000092663, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, 
reprezentowanym przez:

............................-Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Lekarzem Wetery narii
w Olsztynie

a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
..................................................................................... z siedzibą w ................................  przy ulicy ............................... .
posiadającym REGON: ......................  oraz NIP: ..............................  wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy.......................................................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS:................
zwaną w treści umowy „Wykonawcą ”, reprezentowaną przez:

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
(imię i nazwisko) ......................................................................................................... . przedsiębiorcą działającym pod
firm ą.................................. z siedzibą w .................................... przy u licy ................................posiadającym REGON:
......................  oraz NIP: .............................. . wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

(w przypadku spółki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
(imię i nazwisko) ...................................................................................... , przedsiębiorcą działającym pod firmą
............................... z siedzibą w ...................................  przy ulicy ............................., posiadającym REGON:
......................  oraz NIP: ................................ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,
oraz
(imię i nazwisko) ...................................................................................... , przedsiębiorcą działającym pod firmą
............................... z siedzibą w ................................... przy ulicy ............................., posiadającym REGON:
......................  oraz NIP: .............................. , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.
działających w formie spółki cywilnej pod firmą ..................................... z siedzibą
w ...................................  przy ulicy ............................ . posiadającą REGON: ......................  oraz NIP:
.............................. . wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanym w treści
umowy „Wykonawcą”, zwane Stronami.

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na 
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996. 1020 z późn. zm.).

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu przetargowym 
nr: W1W-A-AGZ.272.1.11_12.2016 została zawarta umowa następującej treści:

24



Znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.11_12.2016

§ 1-
Przedmiot umowy

1. Zamawiający zamawia a W ykonawca zobowiązuje się dostarczyć:
1)  1 w ilości przedstawionej i zgodnie z warunkami

przedstawionymi w ofercie złożonej w przetargu nieograniczonym w d n iu ................ roku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznik n r ........ do umowy i jest

zgodny z formularzem cenowym złożonym z ofertą.
3. W ykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w opakowaniach jednostkowych, których 

wielkość została zaoferowana w złożonej ofercie.
4. Każde opakowanie oferowanego towaru musi być oznaczone datą produkcji i/lub okresem 

przydatności do użytku oraz nr serii.
5. Przy każdorazowej dostawie W ykonawca zobowiązuje się dostarczyć certyfikat jakości 

zawierający co najmniej: nazwę, numer serii, datę produkcji i datę ważności2.

§ 2 .
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Cenę przedmiotu umowy Strony ustalają n a ................. zł brutto (słow nie:.......................).
2. Całkowita wartość umowy nie może przekroczyć kwoty wskazanej w ust. 1.
3. Ceny jednostkowe zawarte w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr .... do 

umowy, zawierają w sobie wszelkie koszty wynikłe z tytułu realizacji umowy i nie mogą 
ulec zwiększeniu w okresie trwania umowy.

4. Cena została ustalona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
0 informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U., poz. 915 ze zm.).

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zm niejszenia ilości towaru lub odstąpienia od 
realizacji niektórych towarów podanych w § 1 ust. I bez skutków finansowych i prawnych, 
poprzez zawiadomienie W ykonawcy na 10 dni przed terminem planowej dostawy.

§ 3 .
Termin i miejsce realizacji umowy

1. Dostawa towaru zostanie wykonana w terminie d o .............................2016 r.
2. W ykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru własnym transportem, na swój koszt

1 ryzyko bezpośrednio do magazynu ZHW.
3. Towar należy dostarczyć na adres magazynu: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, 

ul. Warszawska 109. 10-702 Olsztyn. Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00-15.00.

4. W szelkie działania, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy niniejszej 
umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, mogą być podejmowane lub sporządzane 
przez upoważnionych przedstawicieli (za wyjątkiem składania oświadczeń woli 
powodujących powstanie zobowiązań i zmian niniejszej umowy):
1) ze strony Zamawiającego (do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy) są:

a) Romuald Puzyrewski -  tel. 089 524 14 63
b) Katarzyna B ia łe k -te l. 089 524 14 59. fax. 0-89 524-14-77

2) ze strony Wykonawcy: ...........................................n r......................................

Użyć tyle razy ile konieczne 
Dotyczy zadania nr 3
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§4 .
Warunki gwarancji

1. Zamawiający wymaga, aby jakość poszczególnych towarów była zgodna z wymaganiami 
określonymi w opisie przedmiotu, a Wykonawca zobowiązuje się taki towar dostarczyć.

2. Reklamacja z powodu wad dostarczonego towaru składana jest niezwłocznie po jej wykryciu. 
Dla zawiadomienia Wykonawcy o wadach zastrzega się formę faksu i e-mail. Wykonawca

3. W przypadku wystąpienia wad, w szczególności: zmian fizyko-chemicznych towaru, braku 
towaru, uszkodzenia opakowań i nieszczelności, niezgodności z warunkami przedstawionymi 
w specyfikacji (m. in. towar o krótkim terminie ważności lub przeterminowany), Wykonawca 
zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia 
na piśmie reklamacji na własny koszt.

4. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi również po 
podpisaniu dokonania odbioru towaru.

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo 
do naliczenia następujących kar umownych:
1) wr wysokości 10% od wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
2) w wysokości 0,2% od wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki 

w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, lecz nie więcej niż 10% 
wartości umowy określonej w §2 ust. 1;

3) w wysokości 0,2% od wartości (brutto) wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki 
w dostarczeniu rzeczy wolnych od wad w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 3 
niniejszej umowy.

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody. Strony mogą 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej, bezpośrednio przy zapłacie 
faktury dotyczącej realizacji przedmiotu umowy.

4. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy 
wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest 
możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne po wykonaniu dostawy i po otrzymaniu 
prawidłowo wystawionej faktury (faktur) oraz certyfikatów (świadectw jakości) dla towarów 
objętych zamówieniem3.

2. Wynagrodzenie zostanie przekazane przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego 
oryginału faktury.

potwierdzi tego samego dnia faksem na nr 
elektronicznej Zam aw iającego.................................

............................ lub na adres poczty
przyjęcie zgłoszenia o wadzie.

§ 6.
Warunki płatności

’ Dotyczy zad. 3
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3. Fakturę należy wystawić zgodnie z formularzem cenowym złożonym w ofercie w  zakresie 
wielkości opakowań i cen jednostkowych netto poszczególnych towarów.

4. W ynagrodzenie za dostawę zostanie odpowiednio powiększone o kwotę podatku VAT 
wynikającą ze stosownych przepisów obowiązujących w dniu powstania obowiązku 
podatkowego.

5. Złożenie reklamacji jakościowej lub ilościowej wstrzymuje obowiązek zapłaty 
zakwestionowanej partii towaru, do dnia ostatecznego zakończenia postępowania 
reklamacyjnego.

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. W przypadku opóźnienia terminu płatności W ykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) 
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 
z 2013, poz. 403 ze zm.).

8. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność 
naliczona na fakturze Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona 
zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a W ykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 
wystawienia faktury korygującej.

§ 7 .
Zmiany do umowy

1. Strony dopuszczają zmiany umowy (zgodnie z art. 144 Pzp) dotyczące zmiany W ykonawcy, 
któremu Zamawiający udzielił zamówienia, na nowego wykonawcę, który ma go zastąpić: 
w  wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a nie 
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 
zmian umowy.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Strony zobowiązują się dokonać zmiany umowy 
w formie pisemnego aneksu.

3. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust.2, każda ze Stron może wystąpić do drugiej 
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, wraz z uzasadnieniem zawierającym 
w szczególności szczegółowe dowody, informacje Wykonawcy oraz wskazaniem daty, 
od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana Wykonawcy.

4. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 
w'niosku o dokonanie zmiany Wykonawcy.

5. Strony dopuszczają również n/w zmiany umowy, które nie wymagają formy aneksu, jedynie 
pisemnego poinformowania przez Stronę:
1) zmiany numeru katalogowego towaru,
2) zmiany sposobu konfekcjonowania (wielkości opakowania) z zachowaniem zasady 

proporcjonalności w stosunku do ilości pierwotnie zamówionej,
3) braku towaru na rynku z przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. wycofanie 

z rynku, zaprzestanie produkcji), a istnieje możliwość zastąpienia towarem o tym samym 
zastosowaniu i przeznaczeniu, po cenie nie wyższej niż w umowie lub wypowiedzenia 
umowy w zakresie spornego towaru.
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§ 8 .
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy;

2) wstrzymania finansowania przez jednostkę nadrzędną Zamawiającego;
3) stwierdzenia przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy;
4) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy przekraczające 7 dni;
5) nieusunięcia wady fizycznej przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie.

2. Odstąpienie od umowy, w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 4 może nastąpić po 
bezskutecznym upływie dodatkowego 7 dniowego terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego.

3. W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Zamawiający może odstąpić od umowy, 
w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§9 .
Rozwiązanie umowy

1. Zamawiający może rozwiązać umowę (zgodnie z art. 145 Pzp), jeżeli zachodzi co najmniej 
jedna z następujących okoliczności:

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-lb. Id i le  Pzp;
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1.
2. W przypadku, o których mowa w ust. 1. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 10.
Kooperanci

Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego 
z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez 
jego kooperantów.

§ 11.
Wierzytelności

Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego.
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§ 12.
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, 
poz. 2164 z późn. zm.).

2. Spory w pierwszej kolejności rozwiązywane będą polubownie, a następnie w sądzie 
właściwym dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym  dla W ykonawcy
i jednym  dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 -  opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 -  formularz ofertowy wykonawcy z formularzem cenowym

ZAMAW IAJĄCY W YKONAW CA
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