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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
(dalej: SWZ) 

  

 

 
znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.06.2021.LC 

 
 
ZAMAWIAJĄCY Skarb Państwa - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  

w Olsztynie ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn 
tel.: 89 524-14-50 faks: 89 524-14-77 

REGON: 000092663 NIP: 739-020-71-54 
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://www.olsztyn.wiw.gov.pl/bip/przetargi 
 
Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia 

Adres poczty elektronicznej: wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl  
 
Nazwa zamówienia: dostawa testów diagnostycznych, odczynników 

laboratoryjnych, pożywek 
 

CPV: 33141625-7 zestawy diagnostyczne 
CPV: 33696500-0 odczynniki laboratoryjne  
CPV: 33698100-0 kultury mikrobiologiczne 

 
Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie 
art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 

2019 ze zm.). 
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I. Informacje ogólne 

 
1. Tryb udzielenia zamówienia 

 
Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy  
z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) – 

dalej: ustawa Pzp 
 

2. Wykonawcy/ podwykonawcy/ podmioty trzecie udostępniające 
Wykonawcy swój potencjał 
 

a) Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót 
budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie 

usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę 
w sprawie zamówienia publicznego. 

b) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 
wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. 
mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych 

Wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich 
wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, 

jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych. 
c) Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który: 

 spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 

7 SWZ,  

 nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,  

 złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy 

Pzp. 
d) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

W takim przypadku: 

 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania 

ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
publicznego. W sytuacji wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia zażąda umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 

 Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie  

z pełnomocnikiem. 
e) Potencjał podmiotu trzeciego  

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach 
opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał, którego 

Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 

ustawy Pzp. 
f) Podwykonawstwo 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań. 
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Wykonawca jest zobowiązany wskazać w oświadczeniu - załącznik nr 2 do SWZ, 

części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom  
i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane. 

 
3. Komunikacja w postępowaniu 
 

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem: 

 miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/,  

 ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, 

 poczty elektronicznej. 
Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu 

komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ. Instrukcja 
korzystania z systemu stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 

Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca jest zobowiązany 
zapoznać się z Instrukcją korzystania z systemu (załącznik nr 5 do SWZ). Instrukcja 
została zamieszona także bezpośrednio na miniPortalu. 

 
4. Wizja lokalna 

 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej 
oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji 

zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego. 
 
5. Podział zamówienia na części 

 
Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części. Opis poszczególnych 

części znajduje się w rozdziale II podrozdziale 1 SWZ.  
Zamawiający nie wprowadza ograniczenia w zakresie liczby części zamówienia, 
na które Wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalnej liczby części, na które 

zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. 
 
6. Oferty wariantowe 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa 

w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania 
zamówienia niż określony w niniejszej SWZ. 
 

7. Katalogi elektroniczne 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dołączenia katalogów elektronicznych do 
oferty. 
 

8. Umowa ramowa 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–

315 ustawy Pzp. 
 
9. Aukcja elektroniczna 
 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa 

w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.  
 
10. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 

7 i 8 ustawy Pzp/zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub 
robót budowlanych, zamówienia na dodatkowe dostawy. 

 
11. Rozliczenia w walutach obcych 
 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
 
12. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,  

z zastrzeżeniem art. 261 ustawy Pzp. 
 
13. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 

 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 
14. Unieważnienie postępowania  
 

Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 255 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia 

postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane (art. 310 
pkt 1 Ustawy Pzp). 

 
15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na 
zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 
 

16.  Ochrona danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku 
postępowania 

 
a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 

119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez 
Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami 

krajowymi. 
b) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie 
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zamówienia publicznego pn. dostawa testów diagnostycznych, odczynników 

laboratoryjnych, pożywek. 
c) Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub 

podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie 
z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 
r. o dostępie do informacji publicznej. 

d) Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą 
przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania  

o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

e) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się  

w załączniku nr 7 do SWZ. 
f) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu 

innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował 

przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały 
zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem 

poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej 
wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 
RODO. 

g) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym 
postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych 

wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: 
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca 
bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub 
dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego; 

- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób 
fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to 

dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub 
dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego. 

h) W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz 

ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 
przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, Wykonawca składa 

oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta 
w załączniku nr 2 do SWZ.  

i) Zamawiający informuje, że: 
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO 

(dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych)  

w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których 
mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. 

- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do 
wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 
ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub 

etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, 
przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych 
genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego 

zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, 
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seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia.  
- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane 

przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 
RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora 
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem 

Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach,  
o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz 
prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych 
osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby 

występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na 
celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia,  
o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu 
postępowania oraz jego załączników. 

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 

przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa  
w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych 
osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego 

protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki,  
o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 

 
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy  

z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.). 
 

II. Wymagania stawiane Wykonawcy  

 
1. Przedmiot zamówienia 

 
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa testów diagnostycznych, 

odczynników laboratoryjnych i pożywek, o parametrach, w ilościach  

i w terminach dostawy określonych w Opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.  
Zamawiający przewiduje prawo opcji.  

 

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części: 
Część nr 1 – Testy API z odczynnikami 
Część nr 2 – Testy do badania żywności do wytwarzania środowisk gazowych 

Część nr 3 – Podstawowe odczynniki chemiczne 
Część nr 4 – Materiały referencyjne wg katalogu LGC Standards 

Część nr 5 – Pożywki podstawowe i ekstrakty biologiczne 
Część nr 6 – Podłoże RAPID 
Część nr 7 – Pożywki gotowe do kontroli czystości środowiska 
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2) Wspólny Słownik Zamówień:  

33141625-7 Zestawy diagnostyczne  
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne  

33698100-0 Kultury mikrobiologiczne 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

 Przedmiot zamówienia określa zakres podstawowy oraz zakres opcji związany 

z dodatkową ilością towaru, którego zakup zależny będzie od możliwości 
finansowych. Za wyjątkiem części nr 4, dla której Zamawiający nie 

przewiduje opcji. 

 W Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ zostały 

wskazane „Ilości podstawowe” i „Ilości opcja”. Opcją jest dostarczenie do 
Zamawiającego ilości wskazanych, w terminie trwania umowy, w cenach 

jednostkowych określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik 
nr 3a-g do SWZ.  

 Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w terminie 

obowiązywania umowy.  

 Zamawiający poinformuje Wykonawcę o realizacji przedmiotu zamówienia 

objętego prawem opcji, najpóźniej do 29.10.2021 r. Prawo opcji jest 
uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać  

w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku rezygnacji przez 
Zamawiającego z prawa opcji w całości lub w części Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 
 
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego  

w zakresie realizacji i odbioru określają: 
- opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ,  
- Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6 do SWZ. 

 
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią 

wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. 
wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej 
z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

 
4) Terminy ważności  

Terminy ważności produktów zostały określone w Opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 
 

2. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 
 
1) Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące 

przedmiotowe środki dowodowe (np. opisy, katalogi, specyfikacje techniczne z 
danymi, zgodność z normami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia wraz 

z informacjami potwierdzającymi spełnienie wymagań technicznych stawianych 
przez Zamawiającego dla oferowanego przedmiotu zamówienia): 
Dla części nr 1-4  

a) opis dostarczanych produktów (certyfikat jakości lub dokument równoważny 
zgodny z etykietą na produkcie), zawierający co najmniej wymagania 
jakościowe, numer serii, datę produkcji i/lub okres ważności; 

 
Dla części nr 5-6 (pożywki) 
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a) dokumenty potwierdzające skład wszystkich oferowanych podłoży  

oraz sposobu przygotowania pożywek; 
b) świadectwo kontroli jakości lub dokument równoważny (od producenta) 

zawierające w szczególności następujące informacje: 

 właściwości fizyczne pożywki (kolor, pH, sterylność), 

 wykaz szczepów testowych z kolekcji ATCC lub wg katalogu WDCM wraz  
z charakterystyką mikrobiologiczną drobnoustrojów użytych do testowania  

 liczbowe oznaczenie żyzności dla pożywek do metod ilościowych wraz  
z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce, 

 procentowy odzysk drobnoustrojów z pożywki badanej,  

 datę wystawienia świadectwa. 

 
Dla części nr 7 (pożywki) 

a) dokument potwierdzający powierzchnię odcisku 25 cm2 
b) świadectwo kontroli jakości lub dokument równoważny (od producenta) 

zawierające w szczególności następujące informacje: 

 świadectwo/ certyfikat kontroli jakości danej partii produktu od 

producenta 

 nazwę pożywki 

 listę składników  

 numer katalogowy 

 numer partii produkcyjnej 

 datę przydatności do użycia 

 wartość pH  

 potwierdzony test sterylności pożywki 

 dane dotyczące kontroli mikrobiologicznej pożywki – wskazanie użytych 

drobnoustrojów, wynik ich wzrostu na oferowanej pożywce oraz ocena w 
porównaniu do wzrostu na pożywce referencyjnej 

 kartę charakterystyki pożywki w języku polskim 
 

2) W przypadku załączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych lub  
w przypadku składanych na wezwanie Zamawiającego przedmiotowych 
środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń sporządzonych  

w języku obcym przekazuje się je wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach złożenie 
przedmiotowych środków dowodowych w języku obcym. 

3) Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli 
potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego 

wymagania, cechy lub kryteria. 
4) Zgodnie z treścią art. 107 ust. 2, 4 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie 

prawo wezwania Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie w/w przedmiotowych środków dowodowych w przypadku, jeżeli 
wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne. 

 
3. Rozwiązania równoważne  
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1) Zamawiający zakupuje przedmiot zamówienia do własnego laboratorium, które 

posiada wprowadzony system akredytacji PCA (certyfikat Nr AB 604). Metody 
badań są szczegółowo opisane w powyższej dokumentacji. 

2) Wobec czego nazwy własne, nazwy producentów lub numery katalogowe podane 
zostały w celu określenia wymaganych parametrów jakościowych, jakim 
powinny odpowiadać zamawiane produkty. Przywołanie nazwy i numeru 

katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia.  
3) Zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wszelkie 

odpowiedniki rynkowe (produkty równoważne) nie gorsze niż wskazane w OPZ. 
Wskazanie przez Zamawiającego w OPZ marki, numeru katalogowego lub nazwy 
handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy 

ustalaniu standardów, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego 
producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu 
prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia.  

4) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) 
związane z udowodnieniem równoważności spoczywa na Wykonawcy. 

5) Zamawiający zastrzega, że oferowane produkty równoważne nie mogą 

spowodować zwiększenia kosztów (zakupu dodatkowego sprzętu lub materiałów 
zużywalnych ani też wykonywania dodatkowych czynności (procedur), jak np. 

powtórnej rewalidacji metod badawczych lub ich sprawdzenia. 
6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane 

użytkowaniem dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, w szczególności za 

uszkodzenie sprzętu, na których wykonywane są analizy laboratoryjne. 
7) Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry 

techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak produktów wskazanych 

producentów. 
8) W przypadku powoływania się na rozwiązania równoważne Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać w formularzu cenowym nazwę producenta oraz 
numer katalogowy zaproponowanego produktu oraz żąda, by Wykonawca złożył 
wraz z ofertą następujące, równoważne przedmiotowe środki dowodowe (np. 

opisy, katalogi, specyfikacje techniczne z danymi, zgodność z normami 
wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia wraz z informacjami 

potwierdzającymi spełnienie wymagań technicznych stawianych przez 
Zamawiającego dla oferowanego przedmiotu zamówienia): 
 

Dla części nr 1-4  
a) opis dostarczanych produktów (certyfikat jakości lub dokument równoważny 

zgodny z etykietą na produkcie), zawierający co najmniej wymagania 

jakościowe, numer serii, datę produkcji i/lub okres ważności; 
 

Dla części nr 5-6 (pożywki) 
c) dokumenty potwierdzające skład wszystkich oferowanych podłoży  

oraz sposobu przygotowania pożywek; 

d) świadectwo kontroli jakości lub dokument równoważny (od producenta) 
zawierające w szczególności następujące informacje: 

 właściwości fizyczne pożywki (kolor, pH, sterylność), 

 wykaz szczepów testowych z kolekcji ATCC lub wg katalogu WDCM wraz  

z charakterystyką mikrobiologiczną drobnoustrojów użytych do testowania  
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 liczbowe oznaczenie żyzności dla pożywek do metod ilościowych wraz  

z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce, 

 procentowy odzysk drobnoustrojów z pożywki badanej,  

 datę wystawienia świadectwa. 

 
Dla części nr 7 (pożywki) 

c) dokument potwierdzający powierzchnię odcisku 25 cm2 
d) świadectwo kontroli jakości lub dokument równoważny (od producenta) 

zawierające w szczególności następujące informacje: 

 świadectwo/ certyfikat kontroli jakości danej partii produktu od 
producenta 

 nazwę pożywki 

 listę składników  

 numer katalogowy 

 numer partii produkcyjnej 

 datę przydatności do użycia 

 wartość pH  

 potwierdzony test sterylności pożywki 

 dane dotyczące kontroli mikrobiologicznej pożywki – wskazanie użytych 

drobnoustrojów, wynik ich wzrostu na oferowanej pożywce oraz ocena w 
porównaniu do wzrostu na pożywce referencyjnej 

 kartę charakterystyki pożywki w języku polskim 
 

9) Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli 
potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez 
Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. 

10) Przy ocenie parametrów równoważnych Zamawiający będzie brał pod uwagę 
jedynie cechy zawarte w np. w kartach katalogowych, specyfikacjach 
technicznych lub certyfikatach dla produktów wyszczególnionych w OPZ. 

11) W przypadku załączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych lub  
w przypadku składanych na wezwanie Zamawiającego przedmiotowych 

środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń sporządzonych  
w języku obcym przekazuje się je wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach złożenie 

przedmiotowych środków dowodowych w języku obcym. 
12) Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli 

potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego 
wymagania, cechy lub kryteria. 

13) Zgodnie z treścią art. 107 ust. 2, 4 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie 

prawo wezwania Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie w/w przedmiotowych środków dowodowych w przypadku, jeżeli 
wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne. 
 

4. Termin wykonania zamówienia  
 
1) Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonywane przez okres 6 

miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
Minimalny termin realizacji dostawy częściowej wynosi: 7 dni roboczych, 

maksymalny 15 dni roboczych, 
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liczonych od dnia kolejnego od wysłania zamówienia drogą elektroniczną przez 
Zamawiającego do dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do magazynu 
Zamawiającego. 
 
Uwaga: W przypadku realizacji przez Wykonawcę kilku części terminy nie 
sumują się. Zadeklarowany termin realizacji zamówienia częściowego powinien 

być realny. 
2) Proponowany termin realizacji dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert.  

 
5. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału  
w postępowaniu dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
 
6. Podstawy wykluczenia 

 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

 
7.1. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 

 

1) Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub  
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 
2) Wykonawca dołącza do oferty: 

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu; 

3) Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem 
osobistym. 

4) Oświadczenie składają odrębnie: 

 Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak 
podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

 podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim 
przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu 
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oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy (jeżeli dotyczy); 

 podwykonawcy, na których zasobach Wykonawca nie polega przy 

wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim 
przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 

podwykonawcy (jeżeli Zamawiający weryfikuje podstawy wykluczenia  
w odniesieniu do podwykonawcy). 
 

5) Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 
5 i 6 ustawy Pzp, Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni 

Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej 

przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, 
w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz 
spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z 
właściwymi organami, w tym organami ścigania lub Zamawiającym; 

c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub 

nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

 zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi 

za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 

 zreorganizował personel, 

 wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

 utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania 

przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

 wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności  

i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji 
lub standardów. 

d) Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, 

wyklucza Wykonawcę. 
 

6) Do oferty Wykonawca załącza również: 
a) Pełnomocnictwo  

 Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów 

rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem 
pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa 

obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia 
oferty i podpisania umowy.  

 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. 

Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych 
Wykonawców należy załączyć do oferty.  

Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać  
w szczególności wskazanie: 
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
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- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

Wymagana forma: 
Pełnomocnictwo powinno posiada taką samą formę jak oferta, tj. powinno 
zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia 
notariusza. 

 
b) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (jeżeli dotyczy) 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród 

których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są 
zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które 
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 

Wykonawcy. 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 

polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają 
poszczególni Wykonawcy. 

Wymagana forma: 
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby 

upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą 
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 

organizacyjnej lub innym dokumencie. 
 

c) Przedmiotowe środki dowodowe  

Przedmiotowe środki dowodowe zostały określone przez Zamawiającego  
w rozdziale II podrozdziale 2. 
Wymagana forma: 

Wykonawcy składają dokumenty w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby 

upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą 
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 
organizacyjnej lub innym dokumencie. 

 
d) Formularz cenowy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ 

 Oferta musi być kompletna, tj. obejmować wszystkie pozycje, które 
Zamawiający wskazał z formularzu cenowym. 

 Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz cenowy stanowiący 
załącznik nr 3a-g do SWZ potwierdzając, że oferowane produkty spełniają 

parametry jakościowe wskazane przez Zamawiającego.  

 Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę producenta, nr katalogowy, jeżeli 

oferuje produkt równoważny.  
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a) Nieuzupełnienie nazwy producenta/nr katalogowego będzie 

równoznaczne z oferowaniem przez Wykonawcę produktu określonego 
przez Zamawiającego w formularzu cenowym – dotyczy części nr 1-4 oraz 

6. 
b)  Wykonawca ma obowiązek uzupełnienia proponowanego asortymentu – 

dotyczy części 5 oraz 7. 

Wymagana forma: 
Formularz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby 
upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą 
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 

organizacyjnej lub innym dokumencie. 
 

e) Wykaz rozwiązań równoważnych 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone 

przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty 
przedmiotowe środki dowodowe produktów równoważnych zgodnie  
z rozdziałem II podrozdział 3 SWZ. 

Wymagana forma: 
Dokumenty muszą być złożone w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby 
upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą 
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 

organizacyjnej lub innym dokumencie. 
 

f) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne 

dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę 
przedsiębiorstwa, Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, 

zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Wymagana forma: 
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby 
upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą 
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 

organizacyjnej lub innym dokumencie. 
 

g) Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji warunków 

zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ) – w tym dokumencie Wykonawca składa 
oświadczenie w zakresie spełnienia wymogów RODO i podwykonawców oraz 

informację czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
Wymagana forma: 

Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby 
upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą 

reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 
organizacyjnej lub innym dokumencie. 
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7.2 DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE  
 

Zamawiający nie przewiduje składania podmiotowych środków dowodowych na 
wezwanie.  
 

8. Wymagania dotyczące wadium 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 

9. Sposób przygotowania ofert  

9.1. Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert 
 

1) Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona 

w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem 

nieważności w następujących formatach danych pdf, .doc, .docx. Złożenie oferty 
wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na miniPortalu. 

2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który 

przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone. 
3) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, 

wskazanymi w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ. 
4) Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę. Sposób 

postępowania w przypadku oferty w systemie został opisany w Instrukcji 

korzystania z systemu miniPortal stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ. 
 

10. Opis sposobu obliczenia ceny 

 
1) Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie  

w formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ oraz 
w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3a-g do SWZ. 

2) Łączna cena oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
oraz Projektowanymi postanowieniami umowy określonym w załączniku nr 6 

do SWZ.  
3) Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany ceny brutto ceny oferty, za 

wyjątkiem zmian umowy wskazanych w Projektowanych postanowieniach 

umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 
4) Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
5) Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej 
i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

6) Jeżeli oferta będzie zawierała ceny jednostkowe wyrażone jako wielkości 
matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, 
zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp. 

7) Cena oferty i ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne 
upusty i rabaty a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą 

wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Wykonawca 
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jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie wszelkich wymogów 

związanych z realizacją zamówienia, w szczególności: koszty materiału, koszty 
dostawy/transportu, koszty ubezpieczenia, itp. 

8) Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie  
z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług. 

9) Wykonawca wskazuje w formularzu cenowym: 
c) cenę jednostkową NETTO  

d) stawkę podatku VAT wyrażoną liczbowo (1,23 lub 1,08) 
e) cena brutto oferty zostanie wyliczona automatycznie na podstawie 

zastosowanych formuł zawartych w formularzu cenowym. W ten sposób 

obliczona cena brutto podana w złotych jest uważana za cenę ofertową 
i będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert. 

f) proponowany asortyment:  

 części nr 1-4 oraz 6 - jeżeli Wykonawca nie uzupełni proponowanego 
asortymentu Zamawiający uzna, że proponowany asortyment jest zgodny 

ze wskazanym przez Zamawiającego, 

 część nr 5 oraz 7 - Wykonawca ma obowiązek uzupełnienia 

proponowanego asortymentu. 
10) Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór 

prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów 
zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do 

przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą 
miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek: 

a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 
Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

11) Informację w powyższym zakresie Wykonawca składa w załączniku nr 2 do 
SWZ  Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji warunków 
zamówienia. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak 

powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego. 
12) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 
 

III. Informacje o przebiegu postępowania 

 
1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
 

1.1. Informacje ogólne  
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: 

 miniPortalu, dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz 

 poczty elektronicznej.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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2) Osoby wskazane do porozumiewania się z Wykonawcami  

 w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 

Justyna Olendrzyńska, tel. 89 524 05 07 wew. 16 

 w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych i komunikacji 

elektronicznej  
Luiza Cytarska, tel. 89 524 14 80 

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca 
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:  

 „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku’’ oraz 

 „Formularz do komunikacji”. 

4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz 
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 

korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej 
platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku’’  
i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 

6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na 
ePUAP. 

7) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania  

w załączniku nr 8 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na 
Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla 
Wykonawców’’ lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

 
1.2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy 

składania ofert i wniosków) 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularza do 

komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We 
wszelkie korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający  
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub ID postępowania. 

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą 
poczty elektronicznej, email: wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl  

3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również 
możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty 

elektronicznej, na wskazany w pkt 2 na adres email. Sposób sporządzania 
dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi  
w rozporządzaniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.  

z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

mailto:wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl
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innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcę (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 
4) Wykonawca powinien swój adres poczty elektronicznej wskazać w ofercie. 

 
2. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert 
 

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.05.2021 r. do godz. 9.00. 
2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również 
na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest 
dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, 
na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

4) Ofertę składania się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub  
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 
5) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

6) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy w dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, 
w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym  

i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

7) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik 
nr 4) w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami 
stanowiącymi ofertę. 

8) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

9) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób 
wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na 
miniPortalu. 

10) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

11) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2021 r. o godz. 9:30 poprzez użycie 

mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce 
Deszyfrowanie na miniPortalu i nastąpi poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania. 
12) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
13) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania 
Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 
3. Termin związania ofertą 

 
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 17.06.2021 r.  

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 
 

4. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 
oceny ofert 
 

1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy 
bilans punktów w kryteriów: 

 Cena brutto oferty – K1 

 Termin realizacji dostawy częściowej – K2 

2) Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie oraz sposób 
oceny: 

Kryterium 
Waga 

(%) 

Maksymalna 

liczba 
punktów 

Sposób oceny 

metoda punktowa wg wzoru: 

K1 - Cena 

brutto 

oferty  

60% 60,00 

cena najniższa ze wszystkich ofert  

K1 = ---------------------------------------------- x 100 pkt x 60% 

cena oferty badanej 

K 2 - 

Termin 

realizacji 

dostawy 
częściowej 

40% 40,00 

najkrótszy termin dostawy 

ze wszystkich ofert 

K2 = ------------------------------------------------- x 100 pkt x 40% 
termin oferty badanej 

RAZEM 100% 100  

 

3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta, zostanie obliczona wg poniższego 
wzoru: K= K1 + K2, gdzie: 
K – całkowita liczba punktów 

K1 – punkty uzyskane w kryterium K1 – „cena brutto oferty” 
K2 – punkty uzyskane w kryterium K2 – „termin realizacji dostawy częściowej” 

 
4) Ocena punktowa w kryterium K1 „cena brutto oferty” zostanie dokonana na 

podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę  

w formularzu oferty przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. 
5) Ocena punktowa w kryterium K2 „termin realizacji dostawy częściowej” 

zostanie dokonana wg zasad: 
a) Minimalny termin realizacji dostawy częściowej wynosi:  

7 dni roboczych, maksymalny 15 dni roboczych, liczonych od dnia 
kolejnego od wysłania zamówienia drogą elektroniczną przez Zamawiającego 
do dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego. 

b) Zadeklarowany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia częściowego 
powinien być realny. 
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c) Zaproponowany termin realizacji dostawy zostanie wpisany do umowy.  

W przypadku przekroczenia zadeklarowanych terminów realizacji dostaw 
częściowych Zamawiający będzie zobowiązany do naliczenia kar umownych.  

d) W przypadku zaoferowania terminu realizacji dostawy częściowej krótszego 
niż 7 dni roboczych i dłuższego niż 15 lub brak wskazania terminu dostawy 
będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Powyższe zostanie uznane przez 

Zamawiający jako niezgodność oferty z SWZ (na podstawie art. 226 ust. 1 
pkt 5 ustawy Pzp). 

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

7) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

8) Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie 
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą 
ocenę w kryterium „Cena brutto oferty”. 

 

5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publiczne 

 

1) Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 do SWZ. Złożenie 

oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych 

postanowień umowy. 

2) Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 455 

ust. 1, a w szczególności pkt 1 ustawy Pzp, w następującym zakresie i przy 

wystąpieniu określonych warunków: 

1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca ze zmiany przepisów 

dotyczących podatku VAT powodujących zwiększenie lub zmniejszenie 

kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający przewiduje 

możliwość proporcjonalnego zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

3) Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy. 
 

7. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, 
o miejscu i terminie zawarcia umowy. 



22 

 

2) Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do 

wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego (tj. osobę wyznaczoną do 
zawarcia umowy, dane osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym itp.). 

3) Zamawiający może wyrazić zgodę na korespondencyjne zawarcie umowy  
(w formie elektronicznej - jako pdf) - wówczas zaproszenie nie będzie wysyłane. 
W takiej sytuacji Zamawiający prześle przygotowaną umowę wraz z załącznikami 

w formacie PDF oraz instrukcją postępowania. 
4) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy  

w sprawie zamówienia publicznego  
a) kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w której m.in. 

zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym 

oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym 
termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin 

realizacji zamówienia.  
5) Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie 

potraktowane przez Zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 
Załączniki do SWZ: 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia części nr 1-7 
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3a-g - Formularz cenowy części nr 1-7 
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 
Załącznik nr 5 - Instrukcja korzystania z systemu miniPortal 

Załącznik nr 6 – Projektowane postanowienia umowy 
Załącznik nr 7 - Informacja o przetwarzaniu danych  

Załącznik nr 8 - Link do postępowania i ID postępowania 
 

Olsztyn, dnia 10.05.2021 r.  

 
    Warmińsko-Mazurski 
  Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

w Olsztynie 
    /-/ Jerzy Koronowski 

    ……………….………………… 
     podpis kierownika Zamawiającego 

      lub osoby upoważnionej 


