Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
Oznaczenie sprawy: WIWA.272.11.2022
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
- dalej zwana „SWZ”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - dalej zwanej „Pzp”

Nazwa nadana zamówieniu:
„Dostawa termocyklera dla Pracowni Chorób Ryb i Chorób Zakaźnych Zwierząt
w Przemyślu”

Oznaczenie sprawy: WIWA.272.11.2022

Treść SWZ zatwierdzam:

Podkarpacki
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
z up. ( - )
Janusz Ciołek
Z-ca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
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Informacje wprowadzające dla Wykonawców

Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz dokumentach zamówienia
jest mowa o:
 cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz.
178), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą;
 dokumentach zamówienia - należy przez to rozumieć dokumenty sporządzone przez
zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż
ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym
specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań;
 dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są rzeczy
ruchome, energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu,
w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz
leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo
rozmieszczenie lub instalację;
 ofercie częściowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie
z dokumentami zamówienia, wykonanie części zamówienia;
 pisemności - należy przez to rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu
wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym
przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
 podmiotowych środkach dowodowych - należy przez to rozumieć środki służące
potwierdzeniu
braku
podstaw
wykluczenia,
spełniania
warunków
udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1;
 postępowaniu o udzielenie zamówienia - należy przez to rozumieć postępowanie
wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia
do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert, prowadzone jako uporządkowany
ciąg czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez
zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, kończące się zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem, z tym że
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym
postępowaniu;
 przedmiotowych środkach dowodowych - należy przez to rozumieć środki służące
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potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych
z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia
lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia;
 środkach komunikacji elektronicznej - należy przez to rozumieć środki komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730);
 udzieleniu zamówienia - należy przez to rozumieć zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego;
 warunkach zamówienia - należy przez to rozumieć warunki, które dotyczą
zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności
z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia,
kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą 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;
 zamawiającym - należy przez to rozumieć:
Wojewódzki Inspektora Weterynarii z/s w Krośnie,
ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A
38-400 Krosno
woj. podkarpackie
REGON: 370443535
NIP: 684-21-37-671
 zamówieniu - należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między
zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od
wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług;
Zamawiający podaje ponadto, że:
 do czynności podejmowanych przez zamawiającego, wykonawców oraz uczestników
konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów
w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), jeżeli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej;
 termin oznaczony w godzinach rozpoczyna się z początkiem pierwszej godziny i kończy
się z upływem ostatniej godziny;
 jeżeli początkiem terminu oznaczonego w godzinach jest pewne zdarzenie, nie
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uwzględnia się przy obliczaniu terminu godziny, w której to zdarzenie nastąpiło;
 termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze;
 dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota;
-------------------------------------- oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp, stanowi dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji, odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe;
 zamawiający - zgodnie z art. 239 Pzp - wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia;
 najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do
ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.
WAŻNE:

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415)
 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020r
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)
Integralną część niniejszej SWZ stanowią nw. załączniki:


Załącznik nr 1

- Formularz ofertowy;

 Załącznik nr 1A - Formularz asortymentowo – cenowy;


Załącznik nr 2

- Oświadczenie z art. 125 ust. 1;



Załącznik nr 3

- Wzór umowy;



Załączniki nr 4

- Klauzula informacyjna;



Załączniki nr 5

- Dane do złożenia oferty w formie elektronicznej poprzez Platformę

miniPortal;


Załączniki nr 6

- Wymagania dot. sprzętu laboratoryjnego
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I.

Nazwa

oraz

adres

zamawiającego,

numer

telefonu,

adres

poczty

elektronicznej i adres strony internetowej prowadzonego postępowania
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A
38-400 Krosno
woj. podkarpackie
Telefon: + 48 (13) 43 259 23
adres strony internetowej: http://www.krosno.wiw.gov.pl
adres poczty internetowej: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia

treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
http://www.krosno.wiw.gov.pl
III. Tryb udzielenie zamówienia

Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1
Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy
zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę
bez przeprowadzenia negocjacji.
IV. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty

z możliwością prowadzenia negocjacji
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
V.

Opis przedmiotu zamówienia
1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa termocyklera dla Pracowni Chorób Ryb
i Chorób Zakaźnych Zwierząt w Przemyślu – o wymaganych przez zamawiającego
parametrach, wyszczególnionych w dokumentach zamówienia.
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2.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SWZ (Wymagania
dotyczące sprzętu laboratoryjnego).

3.

Nazwy

i

kody

zamówienia

wg

Wspólnego

Słownika

Zamówień

(CPV):

38.00.00.00-5, 38.95.10.00-6
4.

Dostawa na koszt wykonawcy do Pracowni Chorób Ryb i Chorób Zakaźnych
Zwierząt w Przemyślu, ul. Lwowska 7, 37-700 Przemyśl.

5.

Sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w: załączniku nr 1 do SWZ
(Formularz ofertowy), załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy),

załączniku nr 6 do

SWZ (Wymagania dotyczące sprzętu laboratoryjnego) oraz załączniku nr: 1A do SWZ
(Formularz asortymentowo-cenowy).

VI. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: do
dwa miesiące od dnia podpisania umowy.

VII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2
Pzp, wykonawcę:
1)

będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)

udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art.
258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c)

o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz
z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.
o refundacji

leków,

środków

spożywczych

specjalnego

przeznaczenia

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292,
1559 i 2054),
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d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia

przestępnego

pochodzenia

pieniędzy

lub

ukrywania

ich

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e)

o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f)

pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art.
270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec

którego

wydano

prawomocny

wyrok

sądu

lub

ostateczną decyzję

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed
upływem

terminu

do

składania

wniosków

o

dopuszczenie

do

udziału

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
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5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji

i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski
niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

VII a) Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust.1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U poz. 835):
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie
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wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3)

wykonawcę

oraz

uczestnika

konkursu,

którego

jednostką

dominującą

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022
r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

VIII.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera
załącznik nr 3 do SWZ - wzór umowy.

IX. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których

zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej.
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie
Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia
a wykonawcami

odbywa

się

drogą

komunikacja między zamawiającym

elektroniczną

przy

użyciu

miniPortalu

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz
do formularza do komunikacji.
4. Wymagania

techniczne

i

organizacyjne

wysyłania

i

odbierania

dokumentów

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
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przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania
z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w regulaminie
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień
tego regulaminu.
6. Maksymalny

rozmiar

plików

przesyłanych

za

pośrednictwem

dedykowanych

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150
MB.
7. 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.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym
a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta
i załączniki do oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie

za

pośrednictwem

dedykowanego

formularza

„Formularz

do

komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą
poczty elektronicznej, email: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl
10. Dokumenty

elektroniczne

(inne

niż

oferta

i

załączniki

do

oferty),

składane są przez wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych

za

pomocą

poczty

elektronicznej,

na

adres

email:

krosno.wiw@wetgiw.gov.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych
musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 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 innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
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X.

Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami
w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym
w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66
i art. 69 Pzp.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

XI. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
a)

W sprawach merytorycznych – Joanna Mendocha, Jan Dacko


b)

e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl
w sprawach procedury – Alina Gałuszka, Jolanta Trygar



e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl

2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem
wyjątków przewidzianych w Pzp, prowadzi się pisemnie.
3. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
4. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są
istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.

XII. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca

jest

związany

ofertą

do

upływu

terminu

określonego

datą

w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni, od dnia upływu terminu
składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,
w którym upływa termin składania ofert. Zamawiający wyznacza termin związania
ofertą do 13.08.2022 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania
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ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia
przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie
terminu związania ofertą.

XIII.

Opis sposobu przygotowywania oferty.

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Sposób złożenia i zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu
osobistego lub podpisu zaufanego.
4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder,
do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie
z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez
szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania
Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.
5. Wszelkie informacje. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 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. Zastrzeżenie przez

Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez
Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę
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podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą
informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp.
6. Do oferty należy dołączyć oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu - w zakresie wskazanym przez zamawiającego
w niniejszym SWZ - w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzone,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować z plikami
stanowiącymi ofertę.
7. Zaleca się, aby oferta została sporządzona na formularzu, stanowiącym załącznik do
niniejszej SWZ - tj. Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ). Wymaga się, aby
oferta zwierała ponadto wypełniony i podpisany formularz asortymentowo – cenowy
na

oferowany

przedmiot

zamówienia,

sporządzony

wg

wzoru

określonego

w załączniku nr 1A do SWZ.
8. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
9. W

przypadku

wspólnego

ubiegania

się

o

zamówienie

przez

wykonawców,

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji.
10. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art.
125

ust.

1

Pzp,

także

oświadczenie

podmiotu

udostępniającego

zasoby,

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby.
11. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
12. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 Pzp (jeżeli dotyczy w danym postępowaniu), zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp (jeżeli
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dotyczy w danym postępowaniu) oraz pełnomocnictwo, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517
i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp,
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
13. Ponadto wykonawca składa wraz z ofertą:


Następujące

przedmiotowe

środki

dowodowe:

nie

dotyczy

w

tym

postępowaniu;


Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa
pełnomocnik;



Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert
składanych

przez

wykonawców

wspólnie

ubiegających

się

o udzielenie

zamówienia;
14. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej
formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także
złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio
w formie

pisemnej,

w

formie

elektronicznego

poświadczenia

sporządzonego

stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które
to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź
też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego.
15. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych (wskazanych
w ust. 13 Rozdz. XIII SWZ – jeżeli są wymagane w danym postępowaniu) lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
16. Postanowień ust. 15 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy
potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów
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oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta
podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
17. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1,
podmiotowych

środków

dowodowych,

innych

dokumentów

lub

oświadczeń

składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy,
zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich
złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania.

XIV.

Sposób oraz termin składania ofert.
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu.
Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest
dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Oferta, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu muszą być złożone w oryginale.
4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami należy złożyć w terminie
do dnia 15.07.2022 r. do godziny 09:00.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
6. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi
w dokumentach zamówienia.
7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
8. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania
oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten
numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego
wycofania oferty.
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9. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.
10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty, dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został
opisany w Instrukcji użytkowania dostępnej na miniPortalu.
11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej
oferty.

XV. Termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2022 r. o godzinie 9:15.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
3. Zgodnie z art. 222 ust. 2 Pzp - jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu
teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie
ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
5. Otwarcie ofert jest niejawne.
6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o: nazwach albo imionach i nazwiskach
oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach
zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach zawartych
w ofertach.
XVI.

Sposób obliczenia ceny.
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1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podać w PLN z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) oraz na
formularzu asortymentowo-cenowym (załączniku nr 1A do SWZ).
2. Przy kalkulacji ceny należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia, w tym m.in. z dostawą (transportem i wniesieniem
sprzętu do miejsca wskazanego przez zamawiającego), zainstalowaniem,
uruchomieniem

oraz

przeszkoleniem

pracowników

w

zakresie

obsługi

przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający podaje ponadto, że jeżeli zaoferowana cena oferty, wyda się rażąco
niska w stosunku do przedmiotu zamówienia lub będzie budzić wątpliwości
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
wymaganiami

określonymi

w dokumentach

zamówienia

lub

wynikającymi

z odrębnych przepisów, zamawiający żądał będzie od wykonawcy wyjaśnień, w tym
złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części
składowych.
4. Wykonawca, składający, której wybór prowadziłby do prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), ma obowiązek
w ofercie:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.

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

oceny ofert.
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1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej
następującymi kryteriami:

Zamawiający

KRYTERIUM WYBORU

WAGA

Cena (C)

60 %

Okres gwarancji (G)

40 %

będzie

kierował

się

2. Kryterium „Cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym –
załącznik nr 1 do SWZ – odpowiednio dla danej części zamówienia (Pakietu). Punkty
za powyższe kryterium przyznawane będą kolejno rozpatrywanym i ocenianym
ofertom zgodnie z poniższym wzorem:
CN
----------- x 60

C=

CB
C - liczba punktów otrzymanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena”
CN - najniższa cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
CB - cena w ofercie badanej
3. Kryterium „Okres gwarancji”

rozpatrywane będzie na podstawie zaoferowanego

przez Wykonawcę okresu gwarancji, podanego przez Wykonawcę w Formularzu
ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ – odpowiednio dla danej części zamówienia
(Pakietu). Oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
W przypadku nie wskazania w Formularzu ofertowym okresu gwarancji, Zamawiający
uzna, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji, tj. 12 miesięcy i przyzna 0
punktów w tym kryterium.
Punkty za powyższe kryterium przyznawane będą kolejno rozpatrywanym i ocenianym
ofertom:


Za zadeklarowany w ofercie okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy - 40 pkt.,



Za zadeklarowany w ofercie okres gwarancji wynoszący 24 miesiące - 20 pkt.,
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Za zadeklarowany w ofercie okres gwarancji wynoszący 12 miesięcy - 0 pkt.

4. Dla kryterium „Cena” przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt i tak zostanie
przeliczona liczba punktów (w odniesieniu do wszystkich części zamówienia).
5. Oferty oceniane będą punktowo. Wzór końcowy do obliczenia całkowitej liczby
punktów przyznanych ofercie w danym Pakiecie: S= C + G

S - łączna liczba punktów przyznana ofercie badanej
C - liczba punktów przyznana ofercie badanej w kryterium „Cena”
G - liczba punktów przyznana ofercie badanej w kryterium „Okres gwarancji”
Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu znaczenia kryterium oceny może
osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w dokumentach zamówienia.
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert,
zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę
w kryterium o najwyższej wadze.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze,
zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6,
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
10. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów
wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
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11. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym
w dokumentach zamówienia.

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem
art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane
w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie

zamówienia publicznego przed

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia złożono tylko jedna ofertę.
3. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy,
które stanowią załącznik do niniejszej SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy
wynikające ze złożonej oferty.
4. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawia
zamawiającemu umowę regulująca współprace tych wykonawców.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od jej zawarcia , zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert
spośród

ofert

pozostałych

w

postepowaniu

wykonawców

albo

unieważnić

postepowanie.

XIX.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom
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wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych
i Średnich Przedsiębiorców.
3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie

przeprowadzenia

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

lub

zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego
obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu
Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej.
7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX
„Środki ochrony prawnej” Pzp.

XX. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp, jeżeli

zamawiający je przewiduje – zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw
wykluczenia w niniejszym postępowaniu.
XXI.

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je

przewiduje – zamawiający nie stawia w niniejszym postępowaniu szczegółowych
warunków udziału w postępowaniu.
XXII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający

będzie wymagał ich złożenia - zamawiający nie wymaga złożenia w niniejszym
postępowaniu podmiotowych środków dowodowych.

Strona 21 z 28

Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
Oznaczenie sprawy: WIWA.272.11.2022
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

XXIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert

częściowych – Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.
Powody niedokonania podziału: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt.
termocyklera dla Pracowni Chorób Ryb i Chorób Zakaźnych Zwierząt
w Przemyślu. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze
względów

technicznych,

organizacyjnych

i ekonomicznych,

ponieważ

przedmiotem zamówienia jest jedno urządzenie laboratoryjne tworzące
nierozerwalna całość, gdzie fizycznie jest niemożliwy podział takiej dostawy
na części.
XXIV.
XXV.

Liczba części zamówienia na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub
maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone
temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie
do

ustalenia,

które części

zamówienia zostaną udzielone jednemu

wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna
liczbie części - ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części.
XXVI. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie

przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza
ich składanie - zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza ofert wariantowych.
XXVII. Wymagania

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,

w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp - nie dotyczy w niniejszym
postępowaniu, zamawiający nie przewiduje ww. wymagań w zakresie zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy.
XXVIII.

Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96

ust. 2 pkt 2 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania - nie
dotyczy w niniejszym postępowaniu, zamawiający nie przewiduje ww. wymagań.
XXIX.

Informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie
zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp,
jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania – zamawiający nie zastrzega
możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców,
o których mowa w art. 94 Pzp.

Strona 22 z 28

Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
Oznaczenie sprawy: WIWA.272.11.2022
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

XXX.

Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę w wysokości nie
większej niż 1,5% wartości zamówienia, jeżeli zamawiający przewiduje
obowiązek wniesienia wadium – zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
w niniejszym postępowaniu.

XXXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214

ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
– zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 8.
XXXII. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub

sprawdzenia

przez

niego

dokumentów

niezbędnych

do

realizacji

zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli zamawiający
przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji
lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów - zamawiający nie przewiduje
możliwość ani nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu
tych dokumentów.
XXXIII.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający
przewiduje rozliczenia w walutach obcych – zamawiający nie przewiduje
rozliczenia w walutach obcych.
Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli

XXXIV.

zamawiający przewiduje ich zwrot – zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów
udziału w postępowaniu.
XXXV. Informacja

o

obowiązku

osobistego

wykonania

przez

wykonawcę

kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia
zgodnie z art. 60 i art. 121 Pzp –

zamawiający nie dokonuje powyższego

zastrzeżenia, dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych zadań.
XXXVI.Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę

ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej –
zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXXVII.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty

z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których
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mowa w art. 230 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną
– zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu aukcji elektronicznej.
XXXVIII. Wymóg

lub

możliwość

złożenia

ofert

w

postaci

katalogów

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty,
w sytuacji określonej w art. 93 Pzp – nie dotyczy, zamawiający nie dopuszcza
złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych ani nie dopuszcza dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty.
XXXIX. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

jeżeli

zamawiający

je

przewiduje

–

zamawiający

nie wymaga

złożenia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.
XL.

INFORMACJE DODATKOWE – wymagania dotyczące składania oferty przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego;
 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się
złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod
taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia;
 Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia
oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zamawiający może określić wymagania związane z realizacją zamówienia w inny
sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione
charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu;
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 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców;
 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
 Zamawiający

może

określić

szczególny,

obiektywnie

uzasadniony,

sposób

spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem
zamówienia i jest proporcjonalne;
 Warunek

dotyczący

uprawnień

do

prowadzenia

określonej

działalności

gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Pzp (uwaga:
jeżeli występuje i jest postawiony przez zamawiającego w danym postępowaniu) –
uważa się za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane,
dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane;
 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia (uwaga: jeżeli występują i są postawione przez zamawiającego
w danym postępowaniu) - 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 przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Pzp

(jeżeli dot. w danym

postępowaniu) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy
lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
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XLI. INFORMACJE DODATKOWE:



Zamawiający podaje, że po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuszcza
możliwość dostarczania w formie elektronicznej dokumentacji produktowej do dostaw
(np. specyfikacje produktów, certyfikaty jakości, instrukcje producenta itp.) – jeżeli
taka dokumentacja była wymagana wraz z dostawą w dokumentach zamówienia;

 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SWZ;
 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania
ofert;
 Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2
Pzp, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich
zainteresowanych

wykonawców

z wyjaśnieniami

niezbędnymi

do

należytego

przygotowania i złożenia ofert;
 W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym
mowa w art. 284 ust. 2 Pzp, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio
wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert;
 Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w art. 284 ust. 4 Pzp, nie
wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ;
 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach,
o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3 Pzp, przekazuje wykonawcom, którym
udostępnił odpowiednio SWZ;
 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SWZ;
 W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga
od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ
i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny
na ich przygotowanie;
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 Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez
zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na
której została odpowiednio udostępniona SWZ;
 Informację o przedłużonym terminie składania odpowiednio zamawiający zamieszcza
w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 Pzp;
 Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania;
 W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu,

zamawiający

zamieszcza

w

Biuletynie

Zamówień

Publicznych

ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 Pzp;
 Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem
terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze
prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione;
 Ponadto unieważnienie postępowania nastąpi obligatoryjnie na podstawie art. 255
i art. 258 Pzp;
 Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia
w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255-258 Pzp;
 Zamawiający - zgodnie z art. 310 Pzp - może unieważnić postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu
o zamówieniu – w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym;
 Zamawiający podaje dodatkowo, że odrzucenie ofert nastąpi na podstawie art. 226
ust. 1 Pzp;
 Zgodnie z art. 91 ust. 2 Pzp Zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia
powody niedokonania podziału zamówienia na części: - nie dotyczy w tym
postępowaniu.
XLII. RODO (obowiązek informacyjny) - Ochrona danych osobowych osób fizycznych

i klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem
2016/679” - załącznik nr 4 do SWZ.

Krosno, dnia – 07.07.2022 r.
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