Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
40-585 Katowice, ul. Brynowska 25a

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego
o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Przedmiot zamówienia:

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA LABORATORYJNEGO
Homogenizatora kulowego wraz z rotorem na 6 probówek 30ml, przeznaczonego do
homogenizacji materiału biologicznego z wykorzystaniem kulek ceramicznych dla
Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach .

ZATWIERDZAM:
………………………………
Śląski Wojewódzki
Lekarz Weterynarii w Katowicach

KATOWICE, lipiec 2020r.

ROZDZIAŁ I.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Adres: ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice

NIP: 634-10-13-159,
2.
3.

4.

5.

Regon: 000092479

Telefon: (32) 42 88 618; fax: (32) 42 88 618
witryna www: http:// bip.katowice.wiw.gov.pl
Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30.
Numer postępowania - postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) oznaczone jest znakiem: WIW.AG.ZP.272.5.2020 Wykonawcy we wszelkich
kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ wraz ze wszystkimi
dokumentami zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym ewentualnymi informacjami
dla Wykonawców.
Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa" lub uPzp, bez
bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ona ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

ROZDZIAŁ II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, PROCEDURA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
postanowieniami art. 39 ustawy oraz o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją znajduje zastosowanie ustawa Prawo zamówień
publicznych oraz akty wykonawcze do ustawy.
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1145 z późniejszymi zm.) jeżeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
4. Zamawiający informuje, że stosownie do możliwości jakie daje art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp tzw. „procedura
odwrócona dla prowadzenia postępowania” - najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż urządzenia laboratoryjnego – Homogenizatora kulowego wraz z
rotorem na 6 probówek 30ml, przeznaczonego do homogenizacji materiału biologicznego z wykorzystaniem
kulek ceramicznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach .
2. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień – 38.00.00.00; 38436600-6
3. Oferowane urządzenie laboratoryjne (Homogenizator kulowy wraz z rotorem na 6 probówek 30ml,
przeznaczony do homogenizacji materiału biologicznego z wykorzystaniem kulek ceramicznych) musi
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spełniać parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym - załącznik Nr 5 do SIWZ.
4. Dostarczone urządzenie musi:
1) być fabrycznie nowe tzn. nie używane przed dniem dostarczenia (wymagane jest aby nie
posiadało wad fizycznych i prawnych), ma być kompletne, gotowe do użytkowania bez
dodatkowych zakupów i inwestycji,
2) zostać dostarczone Zamawiającemu wraz z instrukcją obsługi w języku polskim w oryginalnych
fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane
do zachowania udzielonej gwarancji,
3) być oznakowany (w tym oznakowaniem „CE”) zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z
dnia 13 kwietnia 2016r o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz. U.
2016r poz. 542 z późn. zm.),
5. Zamawiający wymaga gwarancji producenta na sprzęt: nie krótszej niż 24 miesiące, przy czym
Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XIV
SIWZ. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
6. Oferowany sprzęt powinien posiadać szczegółowy opis techniczny.
7. Wymagana jest instalacja sprzętu w siedzibie Zamawiającego i przeszkolenie użytkownika.
8. Wraz ze sprzętem winna być dostarczona faktura Vat, dokumentacja użytkowa, instrukcja napisana
w języku polskim, Świadectwo CE zgodności wyrobu z regulacjami UE, karta gwarancyjna
9. Wykonawca przeprowadzi w ramach ceny oferty skuteczne szkolenie pracowników Zamawiającego
z zakresu obsługi dostarczonego urządzenia, potwierdzone stosownym dokumentem
10. Wykonawca w ramach ceny oferty dostarczy sprzęt, zapewni wniesienie sprzętu do odpowiedniej,
wskazanej przez Zamawiającego pracowni laboratorium i zainstaluje dostarczony sprzęt oraz dokona
podłączenia do istniejących źródeł zasilania wraz z zapewnieniem niezbędnych akcesoriów (złączki,
redukcje itp.).
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca składa ofertę na całość przedmiotu
zamówienia.
12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1pkt. 6 ustawy Pzp,
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
16. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
o której mowa w art. 91a-91c ustawy Pzp.
17. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której
dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. l), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach ul. Brynowska 25a,
40-585 Katowice
 w sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Danych
Osobowych - Panem Krzysztofem Lach, tel. 32 /42 88 659, e-mail: krzysztof.lach@katowice.wiw.gov.pl *;
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 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018.1986. jt.), dalej „ustawy Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
___________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje
obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**

Wyjaśnienie:
skorzystanie
z
prawa
do
sprostowania
nie
może
skutkować
zmianą
wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ROZDZIAŁ IV.
TERMIN WYKONANIA I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Ostateczny termin realizacji zamówienia :
Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie od dnia
podpisania umowy do dnia 30 października 2020 r.
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
Budynek Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach, położony w Katowicach przy ulicy
Brynowskiej 27.
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ROZDZIAŁ V.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24
ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp
 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone zgodnie z art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp,
dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
Określenie warunków:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Określenie warunków:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunków:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp tj.
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art.
270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U z 2018r. poz. 1600 ze zm.) lub art. 46
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami
selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
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6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855
oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający
wyklucza Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498).
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w Rozdziale V, ust. 1 pkt. 1)-3) niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
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spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp.
7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów, które
określają:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w ust. 5, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca
w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 5.
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, warunki udziału
w postępowaniu określone w ust. 1 musi spełniać co najmniej jeden albo wszyscy Wykonawcy łącznie
oraz żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

ROZDZIAŁ VI.
INFORMACJA DOTYCZĄCA POWIERZENIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
1.
2.
3.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik
Nr 1 do SIWZ ) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania
nazw (firm) podwykonawców.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ VII.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW DO WYKLUCZENIA.
1.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, sporządzoną według wzoru, stanowiącego załącznik
Nr 1 do SIWZ ( formularz ofertowy), następujące aktualne na dzień składania ofert dokumenty:
1) aktualne na dzień składania ofert - oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 ust. 1
ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – sporządzone według wzoru,
stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ,
-7-

Nr sprawy: WIW.AG.ZP.272.5.2020

2) aktualne na dzień składania ofert -oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 ust. 1
ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - sporządzone według wzoru,
stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ,
2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy – tj w zakresie
spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: Zamawiający żąda
dołączenia do oferty:
1) Wypełnioną, podpisaną i opieczętowaną (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y
uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy Specyfikację
asortymentowo - cenową
oferowanego przedmiotu zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 1.1. do SIWZ oraz wypełnioną
specyfikację techniczną oferowanego Homogenizatora kulowego wraz z rotorem na 6 probówek
30ml, przeznaczonego do homogenizacji materiału biologicznego z wykorzystaniem kulek
ceramicznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach, stanowiącą załącznik Nr 1.2.
do SIWZ.
2) Materiałów informacyjnych – np. opisy, katalog oferowanego produktu ze wskazaniem producenta,
nr katalogowego, wraz z szczegółowym opisem technicznym, umożliwiającym weryfikację, czy
oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego,
szczegółowo opisanymi w załączniku Nr 5 do SIWZ. Dostarczona dokumentacja użytkowa musi
być napisana w języku polskim.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oświadczenia, o których mowa
w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścili informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o
którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt. 2 niniejszej SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w
Rozdziale VII ust. 1 pkt. 1-2 niniejszej SIWZ.
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. W
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
Oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 ustawy Pzp oraz
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
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9.

Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia o których mowa w ust. 8, składane
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność
z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność
z oryginałem następuje w formie pisemnej.
10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 , oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia niniejszego postepowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy
lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie na zasadach określonych w
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawców do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
11. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa na zasadach określonych w art. 26 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawców do ich złożenia
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

ROZDZIAŁ VIII.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEN LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI.
1.

W przedmiotowym postepowaniu składanie ofert oraz oświadczeń przez Wykonawcę odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późniejszymi zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, z siedzibą 40-585 Katowice, ul. Brynowska 25a.
2. Oświadczenia lub dokumenty określone w art. 26 ustawy Pzp składane przez Wykonawcę
w postepowaniu na wezwanie
Zamawiającego, mogą być przesłane Zamawiającemu w wersji
elektronicznej ( skany dokumentów ) drogą elektroniczną, a następnie niezwłocznie przesłane w formie
pisemnej za pośrednictwem operatora osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie pytań, wyjaśnień wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji odbywać się będzie przy użyciu poczty elektronicznej.
4. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
1) Pani Joanna Żyszczyńska – pokój 46, telefon: (32) 42 88 618,
adres e-mail: joanna.zyszczynska@katowice.wiw.gov.pl

ROZDZIAŁ IX.
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Na podstawie art. 77 pkt. 24 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów
bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym
postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U z 2020 poz. 1086)
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Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ X.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się
do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
60 dni.
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

ROZDZIAŁ XI.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
2. Wykonawca na etapie przygotowywania oferty powinien zweryfikować możliwość realizacji przedmiotu
zamówienia w określonym przez Zamawiającego terminie.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wyjaśnienia treści SIWZ
udzielane będą przez Zamawiającego z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Pzp.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski, które
Zamawiający otrzyma po tym terminie, mogą pozostać bez odpowiedzi.
5. Treść wszystkich pytań o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekaże za
pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkim, którym SIWZ została przekazana, bez ujawniania źródła
zapytania oraz umieści je na stronie internetowej.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni
na stronie internetowej.
7. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była napisana na
komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny - ręcznie długopisem bądź niezmywalnym
atramentem. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być
parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
8. Oferta i wszystkie załączone dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane
czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych
w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej
cenie oferty (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z
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dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw)
wynika, że do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
9. O ile upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych w przypadku podpisania oferty przez
pełnomocnika, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego
umocowane.
10. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane
i złączone w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.
11. Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę.
12. Kopia dokumentu wymaga zapisu „za zgodność z oryginałem” lub innego równoznacznego zapisu.
13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości,
co do jej prawdziwości.
14. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca,, niezależnie od
wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,,ZMIANA”. Koperty oznaczone
,,ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
17. Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania ofert.
18. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie, trwale zaklejonej, odpowiednio
zabezpieczonej przed uszkodzeniem w czasie transportu, oznakowanej w następujący sposób:
WIW.AG.ZP.272.5.2020

19. W

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
ul. Brynowska 25a Katowice
Przetarg nieograniczony na:

Dostawę i montaż urządzenia laboratoryjnego – Homogenizatora kulowego wraz z rotorem na 6
probówek 30ml, przeznaczonego do homogenizacji materiału biologicznego z wykorzystaniem
kulek ceramicznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach .
dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach.
Ilość stron oferty .............
NIE OTWIERAĆ do 05 sierpnia 2020 r. GODZINA 0915!

przypadku,
gdyby
oferta
zawierała
informacje
stanowiące
tajemnicę
przedsiębiorstwa
w rozumieniu Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2018 r.
poz.419 z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Informacje te – powinny być opatrzone
klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania, informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i umieszczone
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w osobnym wewnętrznym opakowaniu (tj. w odrębnej kopercie oznakowanej literką „B”) trwale ze sobą
połączone i ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4
ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XII.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności do dnia
05 sierpnia 2020r. do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Klienta.
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 sierpnia 2020r. o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego
– pokój 44.
3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej: informacje dotyczące:
1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3)ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XIII.
SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1.

2.
3.
4.

Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz
zgodnego z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, uwzględniając doświadczenie i
wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
podatki, rabaty, upusty itp. których Wykonawca zamierza udzielić.
Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Cena podana w ofercie nie podlega negocjacjom.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).
Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XIV.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYM ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM I
SPOSOBU OCENY OFERT.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) I kryterium: cena brutto – waga 60%
2) II kryterium: okres gwarancji– waga 40%
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1. Kryterium „cena brutto” - waga 60%
Opis sposobu oceny ofert :
PcB = Cn / Cb x 60pkt
PcB – ilość punktów w kryterium „cena brutto” obliczona dla danej oferty
Cn – najniższa cena spośród cen wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena badanej oferty
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
2. Kryterium „okres gwarancji” – waga 40%,
Kryterium „Okres gwarancji” rozpatrywany będzie na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę
okresu gwarancji, podanego przez Wykonawcę w zał. nr 1 do SIWZ.
Każdej ofercie niepodlegającej odrzuceniu, zostaną przyznane punkty w kryterium „okres gwarancji
i rękojmi” w następujący sposób:
Za każde oferowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym dodatkowe 12 miesięcy gwarancji ponad
wymagany okres 24 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca otrzyma
dodatkowo 20 punktów to znaczy:
 Za zadeklarowany w ofercie okres gwarancji wynoszący 24 miesięcy - 20 pkt.,
 Za zadeklarowany w ofercie okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy - 40 pkt.,
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. Oferta w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Gwarancja
musi być podana w pełnych wielokrotnościach okresu 12 miesięcy – za podanie okresu gwarancji np.
30 miesięcy będzie przyznane 20 punktów (zostanie uznane przez Zamawiającego, że pełny okres
gwarancji wynosi 24 miesiące).
Przez „okres gwarancji i rękojmi” należy rozumieć oferowany przez Wykonawcę okres liczony w
miesiącach, obejmujący: gwarancję jakości przedmiotu zamówienia, w którym Zamawiającemu
przysługuje uprawnienie do żądania od gwaranta nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek. Okres ten
liczony jest od daty odbioru końcowego bez uwag.
Minimalny, wymagany przez Zamawiającego termin gwarancji wynosi 24 miesiące. Wykonawca
w formularzu ofertowym wpisuje oferowany okres gwarancji. Maksymalny oferowany okres gwarancji,
który będzie podlegać ocenie w niniejszym kryterium, wynosi 36 miesięcy. Wykonawca może zaoferować
dłuższy okres gwarancji, który zostanie wpisany do przyszłej umowy, natomiast w kryterium „okres
gwarancji” zostanie przyznane Wykonawcy 40 pkt.
3. Każda z ofert będzie oceniania według powyższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem:
Pł = PcB + Pg
gdzie:
Pł – łączna ilość punktów
PcB – ilość punktów w kryterium „cena brutto”
Pg – ilość punktów w kryterium „okres gwarancji”
4.
5.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów (Pł)
na podstawie ww. kryteriów.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi, że dwie lub
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6.
7.

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, o których mowa w art. 87 ustawy Pzp- niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

ROZDZIAŁ XV.
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, zgodnie z art. 92 ustawy Pzp o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania
i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację.
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni.
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty.
4) Unieważnieniu postepowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający zamieszcza powyższe informacje na stronie internetowej.
2. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w Rozdziale V niniejszej SIWZ zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożą oni na żądanie
Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, zawierającą w swojej treści co najmniej
następujące postanowienia:
1) zawiązania porozumienia co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie
zamówienia publicznego,
2) wskazanie Pełnomocnika,
3) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,
4) zakaz zmiany Partnerów (Wykonawców) wspólnie realizujących dane zamówienie publiczne
w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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ROZDZIAŁ XVI.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVII.
ZAWARCIE UMOWY
1. Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zawrze umowę w sprawie
zamówienia publicznego, której projekt stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ, w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przesłania faksem lub droga elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o
których w ust.1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę, upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności
Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może
żądać przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie
której dokonano wyboru ofert w zakresie dopuszczonym w art.144 ustawy w szczególności:
- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane w postaci aneksów wyłącznie
w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

ROZDZIAŁ XVIII.
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik 1.1. – Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Załącznik 1.2 – Parametry techniczne autoklawu oferowane przez Wykonawcę
Załącznik nr 2  Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3  Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależeniu lub braku przynależeniu do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 6  Projekt umowy
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......................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Adres: ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
którego przedmiotem jest:
Dostawa i montaż urządzenia laboratoryjnego – Homogenizatora kulowego wraz z rotorem na 6
probówek 30ml, przeznaczonego do homogenizacji materiału biologicznego z wykorzystaniem kulek
ceramicznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach (Nr sprawy: WIW.AG.ZP.272.5.2020).
Pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku Konsorcjum/:

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
………………………………………………………………………………………….
/centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej* / pod numerem: .......................................

Adres:
ul.

kod pocztowy

nr

miejscowość:

województwo

Regon

NIP
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Osoby uprawnione do kontaktu z Zamawiającym :
1. Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących oferty:
Imię i nazwisko adres email: __________________________
Numer telefonu ___________________________________________________________
2. Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji umowy ( dane niezbędne do sporządzenia umowy ):
Imię i nazwisko ____________________ adres email: __________________________
Numer telefonu ___________________________________________________________

Oferuję/-my realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto w wysokości:
………....................................................... zł
(słownie : .................................................................................................................. złotych),
w tym ……….. % stawka podatku od towarów i usług VAT
w wysokości:…………………………………………………………………………….………………….zł,
cena netto: ……………………………….. zł. ………..
(słownie : .................................................................................................................. złotych)
Dane oferowanego przedmiotu
zamówienia:

UWAGA !
Wypełnia Wykonawca

Nazwa:

……………………………………………

Typ/model:

……………………………………………

Nr katalogowy:

……………………………………………

Producent:

……………………………………………

Kraj pochodzenia:

……………………………………………

Rok produkcji:
(wymagany 2020)

……………………………………………
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1.

Zobowiązuję /-my się do udzielenia …………….* miesięcznej gwarancji na dostawę przedmiotu
zamówienia.
* Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert i nie może być krótszy niż 24 miesięce.

2.

Informuje/-my, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy, w związku z czym
wskazujemy nazwę (rodzaj) towarów, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez
kwoty podatku VAT*:

1) ........................................................................
nazwa (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić
do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego

2) ........................................................................
nazwa (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić
do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego

........................................................*
wartość bez kwoty podatku VAT towaru

........................................................*
wartość bez kwoty podatku VAT towaru

Uwaga!
* Niewypełnienie ww. punktów rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

3.

Oświadczam/-my, że:
1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz w projekcie umowy,
2) zapoznałem/-liśmy się z warunkami zamówienia, treścią Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia (dalej
SIWZ) oraz projektem umowy i nie wnoszę/-imy do nich zastrzeżeń,
3) uważam / - my się za związany/-nych niniejszą ofertą przez okres 30 dni – bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
4) zapoznałem/-liśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, przyjmuje/-emy go bez
zastrzeżeń i we wskazanym przez Zamawiającego terminie i miejscu zobowiązuję/-emy się do podpisania
umowy, na warunkach określonych w SIWZ;
5) jestem / jesteśmy: mikro przedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą*.
* niepotrzebne skreślić

W rozumieniu art. 7 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców ( Dz. U. poz. 646 ze
zmianami).
4.

Oświadczam/-my, że zamówienie zrealizuje/-emy sami /przy udziale podwykonawców (jeżeli jest to wiadome należy
podać również dane proponowanych podwykonawców):
1) ………………………………………………………………………………………………………
(część powierzonego zamówienia i firma podwykonawcy)

2) ………………………………………………………………………………………………………
(część powierzonego zamówienia i firma podwykonawcy)

3) ………………………………………………………………………………………………………
(część powierzonego zamówienia i firma podwykonawcy)

5.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w
art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
UWAGA!
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1).
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* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego
wykreślenie).

6. Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą ? (należy zaznaczyć symbolem X)

TAK
NIE
W rozumieniu art. 7 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców ( Dz. U. poz. 646 ze
zmianami).
7. Wykonawca zastrzega*, że na stronach ________________ oferty zawarł informacje, stanowiące tajemnicę jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
*Proszę wypełnić, jeżeli w ofercie zawarte są informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy

8.

Niniejszą ofertę zawiera …………kolejno ponumerowanych stron.

9.

Integralnymi częściami niniejszej oferty są następujące załączniki:
1) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu,
2) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z
postępowania
3) ……………………………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz z pieczęć imienną
Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych
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ZAŁĄCZNIK Nr 1.1. DO SIWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

Lp.

Nazwa urządzenia

1.

Jednostka
miary

Ilość
szt.

Cena
jednostkowa
netto

Podatek
VAT (%)

Kwota VAT

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
netto

Wartość
brutto

Producent/
Nr katalogowy

zestaw

Razem

Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ..................................................................................................
VAT ..…. % tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................
Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: ..................................................................................................

Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji 24 miesiące
OFEROWANY OKRES GWARANCJI …………….....miesięcy
……….....................................................................
podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

Data ...................................
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ZAŁĄCZNIK Nr 1.2. DO SIWZ
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
Aparatu do automatycznej izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych z wykorzystaniem cząstek magnetycznych wraz z wyposażeniem dla Zakładu

Higieny Weterynaryjnej w Katowicach /Nr sprawy: WIW.AG.ZP.272.5.2020/ oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia
charakteryzuje się poniższymi parametrami:

L.P.

Nazwa oferowanego urządzenia

……………………………………………

Typ/model:

……………………………………………

Nr katalogowy:

……………………………………………

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1.

OPIS URZĄDZENIA

2.

PRZEZNACZENIE
URZĄDZENIA

1) Urządzenie fabrycznie nowe.
2) Wymiary maksymalne:
381 x 432 x 330 (mm) dł x szer x wys.
3) Waga maksymalna: 30 kg.
4) Multi-pozycyjny homogenizator kulkowy
pracujący w trybie 3D (ruch ósemkowy).
5) Min ilość cykli 10.
6) Zasilanie 230V; 50Hz.
1) Homogenizacja próbek biologicznych zarówno
miękkich, jak i twardych.
2) Zakres objętości próbki w przedziale min od 0,25
ml do maksymalnie 50 ml.
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PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ
Oferowane parametry przez Wykonawcę/ ilość,
producent, model każdego elementu zestawu*
*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”,
czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy
podać rzeczywisty oferowany parametr.

3.

RODZAJ SILNIKA

4.

MOŻLIWOŚĆ PRACY
Z ROTOREM

5.

RODZAJ ROTORA
W ZESTAWIE

6.

POKRYWA

7.

PRĘDKOŚĆ
HOMOGENIZACJI

8.

CZAS HOMOGENIZACJI

9.

MODUŁ PRECYZYJNEGO
POBIERANIA I
PRZENOSZENIA
ROZTWORÓW

10.

MODUŁ SZYBKIEGO
CHŁODZENIA

1) Bezszczotkowy.
Możliwość pracy co najmniej z takimi rotorami jak:
1) 96 próbówek 1,2 ml (stripy).
2) 24 probówki 1,5 ml.
3) 24 próbówki 2 ml.
4) 12 próbówek 7 ml.
5) 3 probówki 15 ml.
6) 6 probówek 30 ml.
7) 3 probówki 50 ml.
1) Rotor na 6 probówek 30 ml.
2) Ładowanie rotora z probówkami
z przodu homogenizatora.
1) Przeźroczysta.
2) Otwierana do góry.
3) Blokada przypadkowego otwarcia pokrywy w
trakcie pracy.
1) Regulowana.
2) Zakres prędkości w przedziale co najmniej od 0,8
m/s do 8 m/s ze skokiem max 0,15 m/s.
1) Możliwość programowania czasu homogenizacji
w zakresie od 1 s do co najmniej 9 min.
1) Składający się z układu automatycznego o
zmiennym zakresie pracy, w przedziale min 20-200
ul, z blokadą wybranego zakresu.
2) Wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny,
wskazujący co najmniej takie funkcje jak: wybraną
wartość pracy, ewentualną potrzebę kalibracji, alarm
serwisowy, stan blokady żądanego zakresu pracy,
licznik ilości wykonanych pomiarów, alarm wizualny
po przekroczeniu zakresu specyfikacji.
3) Wyposażony w trój pozycyjny (lewo, środek,
prawo) zrzutnik kapilar (stalowy i plastikowy) ze
zmienną fazą ustawień.
1) Moduł szybkiego chłodzenia próbki przed
procesem, pozwalający na schłodzenie próbki oraz
utrzymanie temperatury 0°C przez okres co najmniej
4 godzin.
2) Brak konieczności chłodzenia urządzenia
pomiędzy cyklami.
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11.

12.

13.

14.

WYŚWIETLACZ
DOTYKOWY

FUNKCJA

MATERIAŁY
JEDNORAZOWE

DOKUMENTACJA

INNE WYMAGANIA
ZAMAWIAJACEGO

1) Wskazujący co najmniej następujące parametry:
nr programu, wielkość probówki, wybraną prędkość,
zakres czasu, ilość cykli, długość przerwy miedzy
cyklami, temperaturę w komorze.
1) Kontrola parametrów procesu w trakcie jego
trwania.
2) Regulacja czasu pracy od 1s do co najmniej 9 min.
3) Możliwość programowania własnych programów
pracy.
4) Sterowanie mikroprocesorowe.
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach
ceny oferty dostarczył:
zestaw startowy niezbędnych materiałów
jednorazowych (probówki 30 ml oraz kulki
magnetyczne o średnicy 2,8 mm) na minimum 200
oznaczeń, umożliwiający przeprowadzenie instalacji
urządzenia, sprawdzenie prawidłowości jego
działania, wykonanie homogenizacji próbek
rzeczywistych oraz szkolenia pracowników
Zamawiającego i walidacji metody.
1) Instrukcja obsługi urządzenia
w języku polskim.
2) Paszport techniczny urządzenia.
3) Protokół z instalacji i sprawdzenia poprawności
działania urządzenia.
4) Dokument określający numer serii
i datę produkcji urządzenia.
5) Całość dokumentacji w języku polskim.
1) Wykonawca w ramach ceny oferty dostarczy
sprzęt, zapewni wniesienie sprzętu do wskazanej
przez Zamawiającego pracowni, zainstaluje
dostarczony sprzęt oraz dokona podłączenia do
istniejących źródeł zasilania wraz z zapewnieniem
niezbędnych do tego celu akcesoriów.
2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca w ramach
ceny oferty przeszkolił minimum 6 pracowników
podczas minimum 3 godzin zegarowych z zakresu
obsługi i konserwacji urządzenia wraz z wydaniem
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
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3) Zamawiający wymagana gwarancja minimum 24
m-ce.
4) Zamawiający wymaga przedstawienia Certyfikatu
zgodności CE, świadczącego o zgodności urządzenia
z europejskimi warunkami bezpieczeństwa
(dołączony do oferty).
5) Urządzenie posiadające wszystkie wymagane
przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty,
deklaracje zgodności itp. oraz spełniające wszystkie
wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi.

…………………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz z pieczęć imienną Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych
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Załącznik nr 2 do SIWZ
_______________________________________
miejscowość i data)

( pieczęć firmowa )

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………
adres:………………………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowany przez :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,

składane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
dostawa i montaż urządzenia laboratoryjnego Homogenizatora kulowego wraz z rotorem na 6 probówek
30ml, przeznaczonego do homogenizacji materiału biologicznego z wykorzystaniem kulek ceramicznych
dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach (Nr sprawy: WIW.AG.ZP.272.5.2020).
oświadczam / -my co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam/-my, że na dzień składania ofert spełniam/-y warunki udziału w postepowaniu określone przez
Zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
…………………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz z pieczęć imienną
Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych

INFORMACJA W ZAWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam/-my, że w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w
Rozdziale V ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam/-y na zasobach następującego/-ych
podmiotu/-ów: ………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………………...………………
………….......……………………………………….., w następującym zakresie:
……………………………..………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………...
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz z pieczęć imienną
Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam/-my, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.
…………………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz z pieczęć imienną
Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych

Uwaga! Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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Załącznik nr 3 do SIWZ
_______________________________________
miejscowość i data)

( pieczęć firmowa )

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………
adres:………………………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowany przez :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA,
składane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
dostawa i montaż urządzenia laboratoryjnego –Homogenizatora kulowego wraz z rotorem na 6 probówek
30ml, przeznaczonego do homogenizacji materiału biologicznego z wykorzystaniem kulek ceramicznych
dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach (Nr sprawy: WIW.AG.ZP.272.5.2020),
oświadczam / -my co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam/-my, że na dzień składania ofert nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. Oświadczam/-my, że nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
…………………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz z pieczęć imienną
Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych

Oświadczam/-my, że zachodzą w stosunku do mnie / nas podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. …..ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w
art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Jednocześnie oświadczam/-my, że
w związku z ww. okolicznościami, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
podjąłem/podjęliśmy następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz z pieczęć imienną
Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam/-my, że następujący/-e podmiot/-y, na którego/-ych zasoby powołuje/-my się w niniejszym
postępowaniu tj.: …………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę /firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/ Pesel, KRS/CEiDG)

nie podlega/-ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz z pieczęć imienną
Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam/my, że następujący/-ce podmiot/-y, będący/-e podwykonawcą/-ami: ………………
…………………………... ………………………………………………………………………… (podać pełną
nazwę /firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/ Pesel, KRS/CEiDG) nie podlega/-ją wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia.
…………………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz z pieczęć imienną
Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam/-my, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.
…………………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz z pieczęć imienną
Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych

Uwaga! Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
………………………….
(nazwa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ1
Oświadczam, że*:
* zaznaczyć odpowiednie
 nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu Nr
sprawy WIW.AG.ZP.272.5.2020 na dostawę i montaż urządzenia laboratoryjnego – Homogenizatora
kulowego wraz z rotorem na 6 probówek 30ml, przeznaczonego do homogenizacji materiału
biologicznego z wykorzystaniem kulek ceramicznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w
Katowicach, prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Katowicach - nie
podlegam wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp;
 należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z następującymi Wykonawcami,
którzy złożyli oferty w postępowaniu Nr sprawy WIW.AG.ZP.272.5.2020, prowadzonym przez
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Katowicach zachodzą w stosunku do mnie podstawy
wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP**
1. Nazwa podmiotu……………………………………………..……………………
2. Nazwa podmiotu……………………………………………..……………………
Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
………………………………………………………………………………………………
………….……. (miejscowość), dnia ………… r.

…………………………………………
(podpis)

**Art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców którzy, cyt: „należąc do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz.
798), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

1

Dokument ten Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na
stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy).
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Homogenizator kulowy wraz z rotorem na 6 probówek 30ml, przeznaczony do homogenizacji materiału biologicznego z wykorzystaniem kulek
ceramicznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach.

L.P.

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1) Urządzenie fabrycznie nowe.
2) Wymiary maksymalne:
381 x 432 x 330 (mm) dł x szer x wys.
3) Waga maksymalna: 30 kg.
4) Multi-pozycyjny homogenizator kulkowy pracujący w trybie 3D (ruch ósemkowy).
5) Min ilość cykli 10.
6) Zasilanie 230V; 50Hz.

1.

OPIS URZĄDZENIA

2.

PRZEZNACZENIE
URZĄDZENIA

1) Homogenizacja próbek biologicznych zarówno miękkich, jak i twardych.
2) Zakres objętości próbki w przedziale min od 0,25 ml do maksymalnie 50 ml.

3.

RODZAJ SILNIKA

1) Bezszczotkowy.

4.

MOŻLIWOŚĆ PRACY
Z ROTOREM

5.

RODZAJ ROTORA
W ZESTAWIE

6.

POKRYWA

Możliwość pracy co najmniej z takimi rotorami jak:
1) 96 próbówek 1,2 ml (stripy).
2) 24 probówki 1,5 ml.
3) 24 próbówki 2 ml.
4) 12 próbówek 7 ml.
5) 3 probówki 15 ml.
6) 6 probówek 30 ml.
7) 3 probówki 50 ml.
1) Rotor na 6 probówek 30 ml.
2) Ładowanie rotora z probówkami z przodu homogenizatora.
1) Przeźroczysta.
2) Otwierana do góry.
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3) Blokada przypadkowego otwarcia pokrywy w trakcie pracy.

7.

PRĘDKOŚĆ
HOMOGENIZACJI

1) Regulowana.
2) Zakres prędkości w przedziale co najmniej od 0,8 m/s do 8 m/s ze skokiem max 0,15 m/s.

8.

CZAS HOMOGENIZACJI

1) Możliwość programowania czasu homogenizacji w zakresie od 1 s do co najmniej 9 min.

9.

MODUŁ PRECYZYJNEGO
POBIERANIA I
PRZENOSZENIA
ROZTWORÓW

10.

MODUŁ SZYBKIEGO
CHŁODZENIA

11.

WYŚWIETLACZ
DOTYKOWY

12.

FUNKCJA

13.

MATERIAŁY
JEDNORAZOWE

14.

DOKUMENTACJA

15.

INNE WYMAGANIA
ZAMAWIAJACEGO

1) Składający się z układu automatycznego o zmiennym zakresie pracy, w przedziale min 20-200 ul,
z blokadą wybranego zakresu.
2) Wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny, wskazujący co najmniej takie funkcje jak: wybraną wartość
pracy, ewentualną potrzebę kalibracji, alarm serwisowy, stan blokady żądanego zakresu pracy, licznik ilości
wykonanych pomiarów, alarm wizualny po przekroczeniu zakresu specyfikacji.
3) Wyposażony w trój pozycyjny (lewo, środek, prawo) zrzutnik kapilar (stalowy i plastikowy) ze zmienną fazą
ustawień.
1) Moduł szybkiego chłodzenia próbki przed procesem, pozwalający na schłodzenie próbki oraz utrzymanie
temperatury 0°C przez okres co najmniej 4 godzin.
2) Brak konieczności chłodzenia urządzenia pomiędzy cyklami.
1) Wskazujący co najmniej następujące parametry:
nr programu, wielkość probówki, wybraną prędkość, zakres czasu, ilość cykli, długość przerwy miedzy cyklami,
temperaturę w komorze.
1) Kontrola parametrów procesu w trakcie jego trwania.
2) Regulacja czasu pracy od 1s do co najmniej 9 min.
3) Możliwość programowania własnych programów pracy.
4) Sterowanie mikroprocesorowe.
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach ceny oferty dostarczył:
zestaw startowy niezbędnych materiałów jednorazowych (probówki 30 ml oraz kulki magnetyczne o średnicy
2,8 mm) na minimum 200 oznaczeń, umożliwiający przeprowadzenie instalacji urządzenia, sprawdzenie
prawidłowości jego działania, wykonanie homogenizacji próbek rzeczywistych oraz szkolenia pracowników
Zamawiającego i walidacji metody.
1) Instrukcja obsługi urządzenia
w języku polskim.
2) Paszport techniczny urządzenia.
3) Protokół z instalacji i sprawdzenia poprawności działania urządzenia.
4) Dokument określający numer serii i datę produkcji urządzenia.
5) Całość dokumentacji w języku polskim.
1) Wykonawca w ramach ceny oferty dostarczy sprzęt, zapewni wniesienie sprzętu do wskazanej przez
Zamawiającego pracowni, zainstaluje dostarczony sprzęt oraz dokona podłączenia do istniejących źródeł zasilania
wraz z zapewnieniem niezbędnych do tego celu akcesoriów.
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach ceny oferty przeszkolił minimum 6 pracowników podczas
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minimum 3 godzin zegarowych z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia wraz z wydaniem zaświadczenia o
ukończeniu szkolenia.
3) Zamawiający wymaga ZAOFEROWANIA gwarancji na urządzenie minimum 24 m-ce.
4) Zamawiający wymaga przedstawienia Certyfikatu zgodności CE, świadczącego o zgodności urządzenia
z europejskimi warunkami bezpieczeństwa (dołączony do oferty).
5) Urządzenie posiadające wszystkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje
zgodności itp. oraz spełniające wszystkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi.
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ
WZÓR UMOWY
W dniu ..................... pomiędzy:
Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Katowicach
ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice
NIP: 634-10-13-159,
Regon: 000092479
reprezentowanym przez :
1. lek. wet. Konrada Kuczerę – Z-cę Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
w Katowicach,
2. mgr Beatę Kowalewską - Głównego Księgowego,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a Firmą:
.............................................................................
NIP ............................; REGON ..........................
działającą na podstawie wpisu
do: ………………………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez :
1. .....................................................
2. .....................................................
zwaną dalej „Wykonawcą”,
została zawarta umowa następującej treści :
§ 1.
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
i montaż urządzenia laboratoryjnego – Homogenizator kulowy wraz z rotorem na 6 probówek
30ml, przeznaczony do homogenizacji materiału biologicznego z wykorzystaniem kulek
ceramicznych
dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach, oznaczenie sprawy
WIW.AG.ZP.272.5.2020
§2
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca sprzeda i dostarczy przedmiot zamówienia, zgodnie
z ofertą przetargową.
2. Oferta przetargowa Wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Łączna wartość zamówienia objęta niniejszą umową wynosi:
netto: ........................................................
słownie: ...........................................................................................................
brutto : ........................................................
słownie: ...........................................................................................................

4. Należność przekazywana będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT na konto Wykonawcy podane na fakturze lub na inny numer
konta Wykonawcy znajdujący się w wykazie prowadzonym przez Ministra Finansów (tzw.
biała lista). Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach informuje, że wszelakich
płatności za dostawy, usługi i roboty budowlane dokonuje za pomocą mechanizmu
podzielonej płatności.
5. Należność za zakupiony przedmiot umowy przekazana będzie przez Zamawiającego po
dostawie, montażu i odbiorze urządzenia bez zastrzeżeń oraz po przeszkoleniu
pracowników Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Odbioru urządzenia Zamawiający dokona w formie pisemnego protokołu przekazania do
eksploatacji. Protokół zostanie sporządzony po przeszkoleniu pracowników.
§ 3.
1. Ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia - nie później niż do dnia
30 października 2020r.
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Brynowska 25a
40-585 Katowice
Budynek Zakładu Higieny Weterynaryjnej – Brynowska 27 - nie później niż do godziny 14:00
3. Ustalona w § 2 ust. 3 wartość zamówienia brutto zawiera koszty dojazdu, robocizny, a także
należnych opłat wynikających z polskiego prawa podatkowego i celnego.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia właściwych warunków przechowywania
towaru podczas transportu.
5. Wraz z towarem powinny zostać dostarczone:
a) Faktura Vat
b) Świadectwo CE zgodności wyrobu z regulacjami UE
c) Karta gwarancyjna
d) Instrukcja obsługi w języku polskim
W przypadku dostarczenia towaru bez w/w dokumentów towar zostanie zwrócony
Wykonawcy na jego koszt.
1.
2.
3.

4.
5.

§ 4.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczy przedmiot umowy fabrycznie nowy, kompletny
o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości, jak i funkcjonalności, a także
wolny od wad.
Wykonawca udziela ……….. miesięcznej gwarancji na urządzenie laboratoryjne, liczonej od
daty sporządzenia pisemnego protokołu przekazania do eksploatacji, o którym mowa
w § 2 ust. 5 niniejszej umowy.
Wykonawca w ramach gwarancji usunie bezpłatnie stwierdzone wady fizyczne urządzenia
na własny koszt naprawi lub wymieni uszkodzone elementy, które uległy uszkodzeniu
w czasie prawidłowego użytkowania i nie obciąży Zamawiającego powstałymi z tego
powodu kosztami materiałowymi.
O wystąpieniu wszelkich wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę lub wskazany przez
niego serwis i zapewni swobodny dostęp do ich usunięcia.
Wszystkie naprawy przedłużają automatycznie okres gwarancji naprawianego elementu
o czas w jakim zostanie dokonana naprawa, który liczony będzie od dnia stwierdzenia wady
do dnia jej usunięcia.
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§ 5.
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem
przypadku dokonania urzędowej zmiany stawek podatku VAT, mającej wpływ na wysokość
wynagrodzenia.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.
4. W wypadku, o którym mowa w ust. 3 postanowienia o karach umownych nie mają
zastosowania. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
1.

2.
3.
4.

§ 6.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
a) Za zwłokę w wykonaniu usługi w wys. 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień
zwłoki liczony od terminu określonego w § 3 ust. 1.
b) W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie zgodnie z § 3 ust. 1,
Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do
wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wys. 10% ustalonej wartości brutto.
W przypadku przekroczenia z winy Wykonawcy terminu realizacji przedmiotu umowy
Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze usługi osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.
Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie
wynagrodzenia liczone od dnia następnego, po dniu w którym zapłata miała być dokonana,
z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.
Każda ze stron niniejszej umowy może dochodzić odszkodowania za rzeczywistą szkodę
jeżeli przewyższa ona wysokość kar umownych określonych w ustępach poprzednich.
§ 7.

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:
a) ze strony Zamawiającego: ……………………………………………
b) ze strony Wykonawcy: ……………………………………………….
§ 8.
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych
negocjacji.
2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne kierowane będą do Sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp,
Kodeksu Cywilnego oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.
§ 9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden
egzemplarz umowy dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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