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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Na odbiór odpadów weterynaryjnych Zakładu Higieny 

Weterynaryjnej w Łodzi, ul. Proletariacka 2/6 

ieny Weterynaryjnej o/ Piotrków Tryb.,  

ul. Rzemieślnicza 26 

oraz dostawę pojemników na odpady weterynaryjne. 

 

Tryb udzielenia zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony 

Wartość zamówienia poniżej 60 000 Euro 

 

 

 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

w Kutnie 

 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

dla zamówienia o wartości szacunkowej nie większej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

„dostawę odczynników laboratoryjnych do badania mięsa na obecność 

włośni dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie” 
 

 

CPV ( nazwa i kod ) 

                 33696500-0 – odczynniki laboratoryjne 
 

 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny) 

PIW.PK.241.1.2017 

 

 

Zatwierdzam: 

 

    ……………………………… 
(data i podpis Kierownika Zamawiającego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutno, 5 czerwca 2017 r. 
 



 2 

 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

 

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII 

W KUTNIE 

99-300 KUTNO, ul. H. SIENKIEWICZA 25 

TEL. 24  253 35 49, 24  253 34 69, FAX 24  254 95 39 

NIP: 775-20-72-715 REGON: 610946392 

Godziny pracy: 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku 

Adres strony internetowej Zamawiającego: http://piw-kutno.bip.org.pl/ 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą”. 

2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwaną dalej „SIWZ” zastosowanie mają przepisy ustawy. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.1.Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników laboratoryjnych do badania 

mięsa na obecność włośni dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie. 

3.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie musi 

być zrealizowane w całości. 

3.3. Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie partiami, sukcesywnie w ciągu 

12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy w miarę potrzeb Zamawiającego, na 

podstawie jego pisemnych zamówień przesyłanych faxem/emailem. 

3.4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem do 

miejsca realizacji zamówienia wskazanego w punkcie 5.2, wnieść go i rozładować. 

Zamawiający każdorazowo określi w zamówieniu miejsce dostawy.  

3.5. W cenie przedmiotu zamówienia zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy. 
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3.6. Dostawa odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy zamówienia. 

3.7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, (…) 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

3.8. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

CPV 33696500-0 – odczynniki laboratoryjne 

3.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3.10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień , o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. 

3.11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej, o której mowa w art. 91a-91c ustawy. 

3.12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego 

systemu zakupów. 

3.13. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

3.14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem 

podwykonawcy należy wskazać w treści oferty, która część zamówienia powierzona 

zostanie podwykonawcy wraz z wykazem zakresu zadań zlecanych podwykonawcy oraz 

z podaniem nazwy (firmy) takiego podwykonawcy. W przypadku nie złożenia 

stosownego oświadczenia w ww. zakresie Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza 

wykonać zamówienie lub jego poszczególne części samodzielnie. 

3.15. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.  

 

4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

5. TERMIN WYKONANIA I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

5.1. Od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy. 

5.2. Miejsce realizacji zamówienia: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie,  

ul. H. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno.  
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6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  

I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

6.1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

będzie się odbywała za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy  

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. 

poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz  z 2016 

r. poz. 147 i 615). 

6.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

6.3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ. 

6.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

w Kutnie, ul. H. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno. 

6.5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: kutno.piw@wetgiw.gov.pl, a faxem 

na numer: 24  254 95 39. 

6.6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 

faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

6.7. W przypadku nie potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez 

Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń, wniosków lub informacji, Zamawiający 

uzna, że dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne. 

6.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 

6.9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu,  

o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści 

wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 
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6.10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt 6.9. 

6.11. Osobą uprawniona przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Renata Stawirowska.   

6.12. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem 

  telefonu. 

 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

7.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy; 

7.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa 

szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą 

niż 100 000,00 zł. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej, 

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności 

technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 dostawy odpowiadające 

swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. 

7.2. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu. 

7.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie. 

7.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 
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7.5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7.6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców.  

7.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa 

w pkt. 7.1.2 lit. b) – c) 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 nim stosunków prawnych. 

7.8. 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. 

7.9. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 

przez Wykonawcę spełnienia 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 i ust.5 pkt 1 ustawy. 

7.10.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomiczne innych  

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów za szkodę poniesiona przez Zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 

nie ponosi winy. 

7.11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa podmiotu – na którego zasobach polega wykonawca – 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: 

7.11.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 



 7 

7.11.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe bądź sytuację finansową 

lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 7.7. 

7.12. 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 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać 

dokumentów, które określają w szczególności: 

7.12.1.  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

7.12.2.  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

7.12.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

7.12.4.  informacja czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega 

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 ustawy. 

8.2. Dodatkowo zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcę 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 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 

2003r. - Prawo upadłościowe;  
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9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA. 

9.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje 

zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia 

9.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach  

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1. 

9.4. 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 oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1. 

9.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 

9.5.1. w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej 

lub finansowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentów 

potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 

zł.. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez 

zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 

potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w 

postępowaniu; 
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9.5.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej 

lub zawodowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazu dostaw 

wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości (2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie 

stanowiącej przedmiot zamówienia), dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających 

czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czy dowodami, o których 

mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego dostawy były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy ( Załącznik nr 5 do  SIWZ) ; 

9.5.3.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postepowaniu Zamawiający żąda odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – wystawionego 

nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert. 

9.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty  

w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi 

Załącznik nr 4 do SIWZ. 

9.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.5.3. SIWZ 

- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że, nie otwarto jego likwidacji ani 

nie ogłoszono upadłości. 
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9.8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 9.7. SIWZ, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 

miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. 

9.9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu 

do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.5.3. SIWZ. 

9.10. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 

9.5.3. SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie 

części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji 

wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 

 

10. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

10.1. W formularzu ofertowym Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę, producenta oraz 

         numer katalogowy oferowanego produktu jak również termin gwarancji. Jeżeli  

         Zamawiający na podstawie tych informacji nie będzie w stanie zweryfikować czy  

         oferowany produkt spełnia określone wymagania Zamawiający może żądać od  

         Wykonawcy: 

      10.1.1.  opisu katalogowego/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem 

                     nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się 

                    do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia 

                    umożliwiającego weryfikacje czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot 

                    zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 

       10.1.2. zaświadczenie o wpisie pepsyny 2000 FIP ( Międzynarodowa Federacja 

                    Farmacji) lub pepsyny 1:10000 NF (Narodowy Receptariusz USA) lub pepsyny  

                   1:12500 BP (Farmakopea Brytyjska) do rejestru wyrobów stosowanych  
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                   w medycynie weterynaryjnej i podmiotów odpowiedzialnych za ich 

                   wprowadzenie do obrotu i używania. 

10.1.3. Pozytywna opinia wystawiona przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy 

Instytut Badawczy z Puław dotycząca przydatności preparatu Pepsyna 2000 FIP 

(Międzynarodowa Federacja Farmacji) lub pepsyny 1:10000 NF (Narodowy 

Receptariusz USA) lub pepsyny 1:12500 BP (Farmakopea Brytyjska) do badania 

mięsa w kierunku włośnicy metodą wytrawiania (część I – poz. 1) 

10.1.4. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że 

dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 

technicznym – certyfikat jakości potwierdzający, że pepsyna jest zgodna z normami 

dla pepsyny 2000 FIP (Międzynarodowa Federacja Farmacji) lub pepsyny 1:10000 NF 

(Narodowy Receptariusz USA) lub pepsyny 1:12500 BP (Farmakopea Brytyjska). 

10.1.5. Złożone dokumenty musza być sporządzone w języku polskim. 

            Obcojęzyczne dokumenty należy dołączyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

11. ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

11.1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw 

wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub 

dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

11.2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą 

budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje lub 

dokumenty w tym zakresie. 

11.3. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być 

składane ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, 

na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 
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11.4. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, 

okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane inne niż 

oświadczenia, o których mowa w pkt 9.13. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

11.5. 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, które każdego z nich dotyczą.  

11.6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej poprzez 

umieszczenie na dokumencie sformułowania „za zgodność z oryginałem” lub 

podobnego oraz podpisu i pieczęci imiennej osoby uprawnionej do reprezentowania 

podmiotu, dokonującego poświadczenia. 

11.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich 

ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane, innych niż 

oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

11.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

11.9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

 

 

12. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie przewiduje składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

14.1. Oferta winna być sporządzona na Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do 

SIWZ. 

14.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 

dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 

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

14.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

14.5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

14.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy na 

zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

14.7. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę (y) niewymienioną (e) w dokumencie rejestrowym 

 (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo  

w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

14.8. Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę.  

14.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały (Zaleca się, aby oferta była 

napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny – ręcznie 

długopisem lub niezmywalnym atramentem oraz żeby cała oferta wraz z załącznikami 

była w trwały sposób ze sobą połączona np. zbindowana, zszyta, ponumerowana 

kolejnymi numerami oraz zawierała spis treści.  

14.10. Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę.  

14.11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.  

14.12. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób 

zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta 

lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: 
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Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „Dostawę odczynników laboratoryjnych do 

badania mięsa na obecność włośni dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie”. 

Oznaczenie sprawy: PIW.PK.241.1.2017. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert tj. 

14 czerwca 2017 r. godz. 10:00. 

 

14.13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę.  

14.14. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej 

kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o WYCOFANIU oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „Dostawę 

odczynników laboratoryjnych do badania mięsa na obecność włośni dla Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Kutnie”. Oznaczenie sprawy: PIW.PK.241.1.2017. 

 Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert tj. 14 czerwca 2017r. godz. 10:00. 

 

14.15. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca 

umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać 

oznaczenie: 

Oświadczenie o ZMIANIE oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „Dostawę 

odczynników laboratoryjnych do badania mięsa na obecność włośni dla Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Kutnie”. Oznaczenie sprawy: PIW.PK.241.1.2017. 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert tj. 14 czerwca 2017r. godz. 10:00. 

14.16. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu 

od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli 

Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane  

i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

14.17. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa 

były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte ( szyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i 

zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 



 15 

14.18. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i 

skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 ( sygn.. III CZP 

74/05) ich odtajnieniem. 

14.19. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego 

wezwanie w trybie art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody 

stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia  

ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna  

za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 

jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 

 

15. INFORMACJE O TRYBIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

15.1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

15.1.3. miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25, 

15.1.4. termin składania ofert: do dnia 14 czerwca 2017 r., do godz. 10:00. 

15.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

15.2.3. miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25,  

15.2.4. termin otwarcia ofert: w dniu 14 czerwca 2017 r. o godz. 10:15. 

15.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez 

zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta 

zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej 

złożenia, a wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją  

o terminie jej złożenia. 

15.4. Oferta złożona po terminie wskazanym w niniejszej SIWZ zostanie zwrócona 

Wykonawcy zgodnie z zasadami określonym w wart. 84 ust. 2 ustawy. 

15.5. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający 

zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

15.5.3. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

15.5.4. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

15.5.5. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
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16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

16.1. Cena oferty będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie 

koszty związane z wykonaniem zamówienia, o których mowa w Załącznikach 1 do 

SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz w Załączniku 6 do SIWZ „Wzór 

umowy” oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia, w szczególności podatek VAT 

oraz ewentualne cło. 

16.2. Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku. 

16.3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.  

16.4. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy 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 dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 

oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. Wzór informacji, o której mowa w 

art. 91 ust. 3a ustawy stanowi Załącznik nr 2  do SIWZ – Formularz ofertowy.  

 

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW  

I SPOSOBU OCENY OFERT. 

 

17.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny 

i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. 

17.2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 

17.3. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag: 

 

- CENA – 60% (C) 

- TERMIN DOSTAWY – 40% ( TD) 

17.4. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 

 

17.4.3. kryterium „CENA (C)”: 

        znaczenie kryterium – 60% 
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liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg. wzoru: 

C = (CN / CB) x 60 

gdzie: 

C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę. 

CN - cena w ofercie z najniższą ceną 

CB - cena w ofercie badanej  

17.4.4. kryterium „TERMIN DOSTAWY ( TD)”: 

           znaczenie kryterium – 40% 

       TD = (TN / TB) x 40 

gdzie: 

TD – liczba punktów przyznanych danej ofercie za termin dostawy, 

TN – najkrótszy termin dostawy, 

TB – termin dostaw oferty badanej, 

 
Uwaga! Termin  dostawy należy podać w pełnych dniach. Niedopuszczalne jest podawanie terminu w godzinach 

bądź dzielenie dnia na części. Oferta taka zostanie odrzucona. 

 

17.5. Wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z wyżej przedstawionymi kryteriami 

zamawiający dokona po wyliczeniu wskaźnika oceny oferty W ze wzoru: 

W = C + TD 

gdzie: 

W – ogólna liczba punktów przyznana ofercie 

C – ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę  

TD – ilość punktów przyznanych ofercie za termin realizacji dostaw 

Oferta najkorzystniejsza będzie miała największą wartość wskaźnika W. 

 

17.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria oceny ofert. 
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18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPARWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 

WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, 

ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 

18.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego określone są w projekcie 

umowy (załącznik Nr 6 do SIWZ). 

18.2. Ww. projekt umowy wymaga parafowania przez Wykonawcę. 

18.3. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie 

zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie w Łodzi, 

przy ul. Proletariackiej 2/6. 

18.4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy: 

18.4.3. w zakresie zmiany ceny za przedmiot zamówienia w przypadku urzędowej 

zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

18.4.4. o ile ich konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach 

prawa; 

18.4.5. w przypadku zaistnienia innego niemożliwego do przewidzenia w momencie 

jej zawierania zdarzenia prawnego, ekonomicznego lub technicznego, za które 

żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkującego brakiem 

możliwości należytego wykonania zobowiązania zgodnie z SIWZ, o ile zmiana 

ta będzie korzystna dla Zamawiającego. 

18.5. Powyższe zmiany są dopuszczalne pod warunkiem złożenia pisemnego i 

uzasadnionego wniosku przez jedna ze stron. 

 

19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

19.1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego 

ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

19.1.3. pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

19.1.4. umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, 
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19.2. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

19.3. Jeżeli Wykonawca uchyla się od zawarcia  umowy, Zamawiający może zbadać, czy 

nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 

wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, chyba, 

że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy. 

 

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA. 

20.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

tego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 

w Dziale VI ustawy. 

20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym przez Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych, na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia 

środków ochrony prawnej 

20.3. Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje wyłączenie wobec 

czynności: 

20.3.3. określenia warunków w postępowaniu; 

20.3.4. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

20.3.5. odrzucenia oferty odwołującego; 

20.3.6. opisu przedmiotu zamówienia; 

20.3.7. wyboru najkorzystniejszej oferty. 

20.4. odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu. 

20.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 
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20.6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane 

w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 10 dni - 

jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy. 

20.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

20.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.  

20.9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  

20.10. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej 

wniesieniem.  

 

21. NIŻEJ WYMIENIONE ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ STANOWIĄ JEJ 

INTEGRALNĄ CZĘŚĆ: 

21.1. Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, 

21.2. Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty, 

21.3. Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

21.4. Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy, 

21.5. Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz wykonanych dostaw 

21.6. Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy. 


