BR/3975/2021
Nr sprawy: BR-271-13/2021 (369)

Kraków, dnia 9.11.2021 r.

SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”, ul. Kasy Oszczędności Miasta
Krakowa 14, 30-232 Kraków woj. małopolskie zaprasza do składania ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Dostawę żywych królików dorosłych oraz tuszek
króliczych dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2022 r.”
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I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa Zamawiającego:
Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”,
ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, 30-232 Kraków woj. małopolskie
tel. (12) 425 35 51, fax (12) 425 35 52 w. 33,
adres strony internetowej na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne
dokumenty zamówienia: www.zoo-krakow.pl/przetargi
adres e-mail: przetargi@zoo-krakow.pl ;
2. Tryb postępowania:
2.1. Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598) – zwanej
dalej p.z.p., obowiązujących dla postępowań o udzielania zamówień klasycznych
o wartości mniejszej niż progi unijne.
2.2. Postępowanie

prowadzone

jest

w

trybie

podstawowym

na

podstawie

art. 275 pkt. 2) p. z. p.
2.3. Zamawiający zakłada wybór oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia
negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia.
2.3.1. W przypadku prowadzenia negocjacji, Zamawiający po ich zakończeniu zaprosi
wykonawców do składania ofert dodatkowych.
2.3.2. Zamawiający nie będzie ograniczał liczby wykonawców, którzy zostaną
zaproszeni do negocjacji ofert. Do negocjacji zostaną zakwalifikowane wszystkie
oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o
zamówieniu.
2.3.3. W przypadku prowadzenia negocjacji, będą one dotyczyć wyłącznie tych
elementów treści oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
Prowadzone negocjacje nie będą mogły prowadzić do zmiany treści SWZ
2.3.4. W przypadku decyzji Zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej bez
negocjacji,

wybór

oferty

najkorzystniejszej,

zostanie

dokonany

spośród

niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o
zamówieniu.
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3. Przedmiotem zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia: jest dostawa: żywych dorosłych królików oraz spożywczych
tuszek króliczych w 2022 r. roku dla Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny
w Krakowie.
CPV: 03325100-4- Króliki
3.1.1. Wymogi w zakresie dostaw żywych królików:
a) Zapotrzebowanie ilościowe:
•

Zapotrzebowanie roczne na dorosłe króliki o wadze 3,0 do 4,0 kg wynosi
228 szt. (przeciętnie 4 sztuki tygodniowo)

b) Żywe króliki a dostarczane na karmę muszą spełniać następujące wymogi:
•

Pochodzić z hodowli spełniającej następujące warunki:
o

c)

posiadającej odpowiednie warunki sanitarno-weterynaryjne,

objętej nadzorem weterynaryjnym – tj. posiadającej ważny weterynaryjny
numer

identyfikacyjny

potwierdzony

zaświadczeniem

wydanym

przez

właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o wpisaniu do rejestru hodowli
objętych nadzorem weterynaryjnym Nie budzić zastrzeżeń pod względem
wcześniejszego użytkowania tzn.:

d)

•

zwierzęta nie były używane do doświadczeń farmakologicznych,

•

nie były poddawane wpływowi środków radioaktywnych,

Nie budzić zastrzeżeń pod względem kondycji tzn.:
•

prezentować prawidłowy stan odżywienia ( nie wykazują nadmiernego
otłuszczenia ani wychudzenia)

e)

•

masa ciała musi mieści się w wyznaczonym przedziale wagowym,

•

niedopuszczalne jest przywożenie ciężarnych samic.

Nie budzić zastrzeżeń pod względem zdrowotności (co ma zostać każdorazowo
potwierdzane dokumentem TRACES lub świadectwem zdrowia) tzn.:
•

brak zaburzeń w poruszaniu się,

•

brak ubytków w sierści,

•

brak obrzęków i wynaczynień,

•

brak wykwitów na skórze i błonach śluzowych,

•

brak patologicznych wydalin i wydzielin,

•

poprawne zabarwienie błon śluzowych,

•

poprawne parametry fizjologiczne,
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•
f)

brak ekto i endopasożytów.

Częstotliwość dostaw.
Dostawy odbywać się będą transportem i na koszt Wykonawcy, raz w tygodniu,
w dni wskazane przez Fundację, w godzinach 7.00-9.00

g)

Weryfikacja jakości dostaw.
Wykonujący udostępnia dane kontaktowe do osoby nadzorującej hodowlę
i odpowiedzialnej za transport zwierząt.
Zamawiający ma prawo do wizytacji hodowli. Jakość dostarczonego towaru
objęta będzie stałym nadzorem ze strony Zamawiającego, który zastrzega
prawo do wysyłki wybranego materiału do badania.

h)

Transport musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami,
chroniącymi dobro zwierząt, zgodnie z ROZPORZADZENIEM RADY (WE) NR
1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas
transportu i związanych tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i
93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz.Urz. UE L 3 z05.01.2005,
str.1.)

3.1.2. Wymogi w zakresie dostaw tuszek króliczych:
a) Zapotrzebowanie

ilościowe:

Zapotrzebowanie

roczne

wynosi

2565

kg

(przeciętnie ok. 45 kg tygodniowo)
b) Waga tuszki powinna mieścić się w przedziale 1,5-2,5kg oraz posiadać głowę
i wątrobę
c) Wyżej wymieniona karma powinna być dostarczana dwa razy w tygodniu.
Zmiana dnia dostawy możliwa jest po wcześniejszym uzgodnieniu. Dostawy
odbywać się będą transportem i na koszt Wykonawcy, w godzinach 7-9.
d) Tusze

królicze

powinny

pochodzić

z

ubojni

będącej

pod

nadzorem

weterynaryjnym (z nadanym weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym,
wykazanej jako zakład mięsny zatwierdzony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
853/2004/). Wymagane jest, by ubojnia każdorazowo wystawiała świadectwo
potwierdzające przydatność do spożycia produktu przez ludzi (HDI).
e) Tusze powinny być świeże, schłodzone, nie zamrożone. Transport musi odbywać
się zgodnie z obowiązującymi przepisami przewozu spożywczych produktów
mięsnych. Pojemniki - oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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f) Tusze powinny pochodzić od osobników, poddanych badaniom weterynaryjnym,
prezentujących prawidłowy stan odżywienia.
g) Tusze muszą pochodzić od królików spełniających następujące wymogi:
•

pochodzić z hodowli objętej nadzorem weterynaryjnym (tzn. posiadającej
nadany

weterynaryjny

numer

identyfikacyjny)

i

posiadającej

odpowiednie warunki sanitarno-weterynaryjne
•

nie budzić zastrzeżeń pod względem zdrowotności i kondycji

•

nie były używane do doświadczeń farmakologicznych

•

nie były poddawane wpływowi środków radioaktywnych.

h) Jakość dostarczonego towaru objęta będzie stałym nadzorem ze strony
Zamawiającego, który zastrzega prawo do wysyłki wybranego materiału do
badania.
3.2. Odpowiedzialność Wykonawcy.
a)

Niespełnienie wymogów jakościowych lub ilościowych (w tym wagowych) może
spowodować nieprzyjęcie części lub całości danej dostawy.

b)

W przypadku odrzucenia dostawy, Wykonawca zobowiązany jest wymienić na
własny koszt zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad w terminie do 24
godzin. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji dostawy lub jego wymiany,
naliczane będą kary umowne.

c)

W przypadku chorób lub padnięć zwierząt ekspozycyjnych zoo na skutek
niewłaściwej jakości karmy Wykonawca będzie pociągany do odpowiedzialności
materialnej.

d)

W przypadku powtarzających się zaniedbań ze strony Wykonawcy, możliwe
będzie odstąpienie Zamawiającego od umowy.

3.3. Zastrzega się możliwość zmiany wielkości zamówienia +/- 20%, w zależności od
zapotrzebowania Zamawiającego Powiadomienie dostawcy o zmianach w zamówieniu
może nastąpić z jednotygodniowym wyprzedzeniem.
3.4. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie do 31.12.2022 roku lub do wyczerpania
asortymentu.
3.5. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 oraz ust. 2 p.z.p.
3.6. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
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3.7. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

II. KOMUNIKACJA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

1.

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2.

W

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

komunikacja

między

Zamawiającym

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
2.1. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2.2. ePUAPu, dostępnego pod adresem: /ZOO_KRAKOW/SkrytkaESP
2.3. oraz poczty elektronicznej, której adres wskazano w sekcji I.1) niniejszej SWZ.
3.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

4.

Wymagania

techniczne

i

organizacyjne

wysyłania

i

odbierania

dokumentów

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP).
5.

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

6.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

7.

Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do
niniejszej SWZ . Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.
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8.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych
w sekcji VII niniejszej SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji”
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia (BZP lub nr referencyjnym postępowania).

9.

Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej email, za pomocą skrzynki, której adres wskazano w sekcji I.1)
niniejszej SWZ.

10. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza
do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany w sekcji
i.1) niniejszej SWZ. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z
wymaganiami

określonymi

w

rozporządzeniu

Prezesa

Rady

Ministrów

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z
2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
11. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
Pan Waldemar Morawiec – w sprawach merytorycznych tel.: 12 425-35-51 w. 24
Pan Paweł Banaś – w sprawach proceduralnych – tel. + 48 600 47 36 47
Zamawiający informuje, że komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do
informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub
dokumentów zamówienia lub ofert

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
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1.2.1. dysponują na stanowisko osoby odpowiedzialną za prawidłową realizację
przedmiotu zamówienia min. 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe oraz
minimum 24 miesięczne doświadczenie w prowadzeniu hodowli królików;
1.2.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie wyrażające się wykonaniem w ciągu
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, min. dostawy lub dostaw
żywych królików o łącznej ilości min. 400 sztuk osobników, z zastrzeżeniem, że
ilość sztuk objęta pojedynczą dostawą (umową) nie może być mniejsza niż 50 szt.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
2.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w
art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d
Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
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2.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
2.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
2.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
2.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od
siebie;
2.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 p.z.p., doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
2.7. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury;
2.8. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
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rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
2.9. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego
lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy,
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za
wady.
3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 2 pkt 2.1, 2.2 i
2.5 lub, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
4.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
4.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie
szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym
organami ścigania, lub zamawiającym;
4.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania

dalszym

przestępstwom,

wykroczeniom

lub

nieprawidłowemu

postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
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czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, nie
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy wykonawcę.
6. Wykluczenie wykonawcy następuje:
6.1. w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2.1 lit. a-g i pkt 2.2, na okres 5 lat od dnia
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
6.2. w przypadkach, o których mowa w:
a) ust. 2 pkt 2.1 lit. h i pkt 2.2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została
skazana za przestępstwo wymienione w ust. 2 pkt 2.1 lit. h, - na okres 3 lat od
dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został
określony inny okres wykluczenia;
b) ust. 2 pkt 2.7, 2.8, 2.9 na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
wykluczenia;
6.3. w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.4, na okres, na jaki został prawomocnie
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
6.4. w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2.5, 2.7, 2.8, 2.9 na okres 3 lat od
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
6.5. w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.6 w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.
7. Wykonawca, zgodnie z art. 118 p.z.p., może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
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IV. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ
1. Na ofertę składają się:
•

formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,.

2. Wraz z ofertą Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
tymczasowo zastępujące podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w ust. 3, że:
•

spełnia warunki udziału w postępowaniu (w zakresie i zgodnie z wzorem określonym
w załączniku nr 2 do SWZ),

•

nie

podlega

wykluczeniu

(w

zakresie

i

zgodnie

z

wzorem

określonym

sytuacji

podmiotów

w załączniku nr 3 do SWZ),
3. Wykonawca,

w

przypadku

polegania

na

zdolnościach

lub

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2,
także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
5.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
5.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w sekcji III pkt. 1.2, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
7. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia:

12

7.1. wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w
rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie
dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art.
70 p.z.p.

V. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w sekcji IV ust. 2, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty
należy dołączyć pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej, określające osobę
pełnomocnika,

zakres

reprezentacji

oraz

zawierające

wskazanie

postępowania

o udzielenie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału
lub kopii poświadczonej notarialnie.
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5. Sposób składania oświadczeń i dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia:
5.1. Dokumenty braku podstaw do wykluczenia każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia składa osobno.
5.2. Dokumenty potwierdzające spełnienia postawionych przez Zamawiającego warunków,
składają ci z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy
odpowiadają za ich spełnienie.
5.3. Ofertę składa (podpisuje) pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia na zasadach ogólnych;

VI. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
2. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych,
aktualnych na dzień ich złożenia.
3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 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, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

VII. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE OFERT
1.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla
wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z niniejszym postępowaniem.

2.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
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3.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4.

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl

5.

Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i
odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną
część należy ten plik zaszyfrować.

6.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w sekcji IV.2) niniejszej SWZ, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej zaufanym lub podpisem
osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

7.

Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

8.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany
w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu .

9.

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

10.

Termin składania ofert upływa 18 listopada 2021 r. o godz. 12.00

11.

Termin otwarcia ofert nastąpi 18 listopada 2021 r. o godz. 13.00

12.

Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

13.

Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.

14.

Otwarcie ofert zostanie dokonane za pośrednictwem Systemu przy użyciu certyfikatów
niekwalifikowanych dwóch Użytkowników Wewnętrznych.

15.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści w Systemie informacje o:
15.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
15.2. cenach zawartych w ofertach.

16.

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 17 grudnia 2021r.
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17.

Zamawiający udostępni oferty wraz z załącznikami złożone w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu niezwłocznie po otwarciu tych ofert, nie później jednak niż w
terminie 3 dni od dnia ich otwarcia.

18.

Możliwe negocjacje w celu polepszenia treści ofert:
18.1. W przypadku prowadzenia negocjacji w celu polepszenia treści ofert, Zamawiający
zaprosi jednocześnie wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu.
18.2. W zaproszeniu do negocjacji wskazane zostaną: miejsce, termin i sposób prowadzenia
negocjacji, a także kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje
w celu ulepszenia treści ofert.
18.3. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Podczas negocjacji ofert zamawiający
zapewni równe traktowanie wszystkich wykonawców. Zamawiający nie będzie udzielać
informacji w sposób, który mógłby zapewnić niektórym wykonawcom przewagę nad
innymi wykonawcami.
18.4. Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty
złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o
zakończeniu negocjacji oraz zaprosi ich do składania ofert dodatkowych. W zaproszeniu
do składania ofert Zamawiający wskaże między innymi sposób i termin składania ofert
dodatkowych oraz termin otwarcia tych ofert.
18.5. Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę dodatkową, zawierającą nowe propozycje w
zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
18.6. Oferta dodatkowa nie będzie mogła być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny
ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu. Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie przestaje wiązać
wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze
propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do
negocjacji.
18.7. Oferta dodatkowa, która bedzie mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny
ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu, będzie podlegać odrzuceniu.
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VIII.

KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT

1. Kryteria oceny ofert:

Lp.

Kryteria

Waga

1.

CENA

90%

2

DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO 8%
REALIZACJI ZAMÓWIENIA

3

JAKOŚĆ

2%

1.1. Cena:
Oferta z najniższą ceną otrzyma 90 pkt. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej w/g
następującego przelicznika:
ilość pkt. = cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 90 pkt.
1.2. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia:
Wykonawca, który w ofercie zadeklaruje, że wyznaczy jako odpowiedzialną za
prawidłową realizację przedmiotu zamówienia osobę posiadającą wykształcenie
wyższe oraz:
1.2.1.minimum 36 miesięczne doświadczenie w prowadzeniu hodowli królików, otrzyma
dodatkowo 2 pkt., z zastrzeżeniem pkt. 1.2.2 do 1.2.4.;
1.2.2.minimum 48 miesięczne doświadczenie w prowadzeniu hodowli królików, otrzyma
dodatkowo 4 pkt., z zastrzeżeniem pkt. 1.2.3 do 1.2.4.;
1.2.3.minimum 60 miesięczne doświadczenie w prowadzeniu hodowli królików, otrzyma
dodatkowo 6 pkt., z zastrzeżeniem pkt. 1.2.4.;
1.2.4.minimum 72 miesięczne doświadczenie w prowadzeniu hodowli królików, otrzyma
dodatkowo 8 pkt.
Wykonawca, który nie wskaże w ofercie długości doświadczenia w prowadzeniu
hodowli królików osoby odpowiedzialnej za prawidłową realizację przedmiotu
zamówienia otrzyma w ramach kryterium 0 pkt.
1.3. Jakość:
Oferta złożona przez wykonawcę, który zadeklaruje, że króliki objęte dostawami będą
pochodzić z hodowli prowadzonej w oparciu o wdrożone procedury zarządzania
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jakością, potwierdzone certyfikatem z serii ISO 9001 lub co najmniej równoważnym
otrzyma dodatkowo dwa punkty.
Wykonawca, który nie wskaże w ofercie czy objęte dostawami osobniki będą pochodzić
z hodowli prowadzonej w oparciu o wdrożone procedury zarządzania jakością,
potwierdzonej certyfikatem otrzyma w ramach kryterium 0 pkt.

2. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, której przyznana zostanie największa ilość
punktów łącznie w kryteriach wskazanych w pkt. od 1.1 do 1.3 niniejszej sekcji.

3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert będą przedstawiały taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

IX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Podstawą obliczenia ceny jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w niniejszej siwz i we
wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej siwz.
2. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty składające się na realizację
przedmiotowego zamówienia. Cena musi zawierać podatek VAT wg stawki obowiązującej
na dzień składania oferty. W formularzu ofertowym należy wskazać cenę za 1 szt. królika
żywego dorosłego oraz 1 szt. tuszki królika oraz łączną cenę za dostawę wszystkich
osobników objętych dostawą, łącznie w całym 2020 r.
3. Ceny należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, Ceny należy określać z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku stosując zasadę opisaną w art. 106e ust. 11
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
685, 694, 802, 1163, 1243, 1598, 1626.)
4. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby
obowiązek rozliczyć.
5. W ofercie, o której mowa w ust. 4, wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
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3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.

X. INFORMACJE ISTOTNE DLA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
4) w przypadkach, o których mowa w art. 248 ust. 3, art. 249 i art. 250 ust. 2, p.z.p.
zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
7) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z
uwzględnieniem art. 263 p.z.p.
2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art.
226 p.z.p. tj:
1) została złożona po terminie składania ofert;
2) została złożona przez wykonawcę:
a.

podlegającego wykluczeniu z postępowania lub

b. niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
c. który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w
art.

125

ust.

1,

p.z.p.

lub

podmiotowego

środka

dowodowego,

potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych
dokumentów lub oświadczeń;
3) jest niezgodna z przepisami ustawy;
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4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami
technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;
7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
10) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3;
11) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu
związania ofertą;
13) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył
wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p.;
14) jej

przyjęcie

naruszałoby

bezpieczeństwo

publiczne

lub

istotny

interes

bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można
zagwarantować w inny sposób.

XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZED
ZAWARCIEM UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O terminie i miejscu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający
powiadomi Wykonawcę, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

XII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.
1.

Środki ochrony prawnej – określone w dziale IX p.z.p. - przysługują wykonawcy, oraz
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów p.z.p.

2.

Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
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b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy;
3.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4.

Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo
postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5.

Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

6.

Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit.
a)

7.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów
zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza
niż progi unijne.

8.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

XIII.

OBOWIĄZKI

W

ZAKRESIE

PRZETWARZANIA

DANYCH

OSOBOWYCH

ZGODNIE Z RODO (dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi)
1. 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
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający;
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Iwona Litak, e-mail:
iod@zoo-krakow.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego
4) Dane osobowe i kategorie Państwa danych osobowych przetwarzane na potrzeby
postępowania wynikają bezpośrednio z SWZ, Zamawiający przetwarza w
szczególności imię, nazwisko, dane teleadresowe, informacje o kwalifikacjach i
doświadczeniu zawodowym, dane zawarte w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG);
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 p.z.p.; a
także podmioty przetwarzające działające na zlecenie Zamawiającego (np. dostawcy
usług IT, kancelarie prawne) oraz pracownicy i współpracownicy Zamawiającego;
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p., przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, przez odpowiednio dłuższy okres;
7) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z p.z.p.;
8) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) posiadają Państwo:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa
dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa 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
uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza
przepisy RODO;
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10) nie przysługuje Państwu:
• 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 Państwa danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2.

Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10

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. 1, z późn. zm.), zwanego dalej
"rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków
ochrony prawnej, o których mowa w dziale XIII, do upływu terminu do ich
wniesienia.
2. Zamawiający

wykonuje

obowiązki

informacyjne

dotyczące

przetwarzania

danych

osobowych oraz obowiązki zapewnienia dostępu do przetwarzanych danych osobowych
zgodnie z art. 19 p.z.p.
3. Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679:
Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w
sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o
udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w
art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia tego postępowania.

Zatwierdzam

………………………………………………..
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Załącznik nr 1 SIWZ
Pieczęć wykonawcy
Nazwa i adres

dnia:

OFERTA
Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”,
ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, 30-232 Kraków
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Dostawa żywych królików dorosłych
oraz tuszek króliczych dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie
w 2022 r.”
1. Oferujemy realizację zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie objętym SIWZ za kwotę:
netto ............................................................................................................................................ PLN
VAT ………………………………
brutto ..........................................................................................................................................PLN
słownie ...............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………..……………………………….PLN
VAT ……………………………………………………………………………………………………….PLN
Cena 1szt. żywego królika dorosłego: ……………............... PLN netto………………............. brutto;
Cena 1kg tuszki królika ………………............... PLN netto………………............. brutto;

2. Długość doświadczenia w prowadzeniu hodowli królików osoby odpowiedzialnej za
prawidłową realizację przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………… miesięcy.
3. Króliki żywe objęte dostawą będą pochodzić z hodowli prowadzonej w oparciu o wdrożone
procedury zarządzania jakością, potwierdzone certyfikatem z serii ISO 9001 lub
równoważnym tak/nie (niepotrzebne skreślić!)
4. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik do Specyfikacji

Warunków

Zamówienia został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
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5.

Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem prosimy kierować na adres:
……………………………………….
ePUAP: ………………………………………,
e-mail: ………………………………...
osobą do kontaktów jest ………………………………………… …………………………..
(imię i nazwisko)
Dane wykonawcy: NIP / REGON / PESEL ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

6. Zamówienie zamierzamy zrealizować sami / następujące części zamówienia zamierzamy
wykonać przy pomocy podwykonawcy/ów:1……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
których nazwy (firmy) wskazujemy niżej:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
7. Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ........................... (określić nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi) objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez
kwoty podatku) będzie wynosiła ......................... . (wypełnić tylko jeśli dotyczy), zaś stawka
podatku od towarów i usług, zgodnie z moją wiedzą wynosić będzie ………….
8. Oświadczamy, że jesteśmy: mikro / małym / średnim / przedsiębiorcą (właściwe
zaznaczyć)

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. …………………………….
2. ………………………………

PODPIS
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

1

Niepotrzebne skreślić

25

Załącznik nr 2 SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: prowadzonego przez Fundację Miejski Park i Ogród Zoologiczny postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Dostawa żywych królików dorosłych oraz tuszek
króliczych dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2022 r.”

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w sekcji III pkt 1.2. SWZ

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3 SWZ
Zamawiający:
Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny

Wykonawca:
………………………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………
………………………………
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Dotyczy: prowadzonego przez Fundację Miejski Park i Ogród Zoologiczny postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Dostawa żywych królików dorosłych oraz tuszek
króliczych dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2022 r.”
w związku z którym, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 108 ust 1 pkt 1-6 Pzp.
Oświadczam,

że

nie

art. 109 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
WZÓR UMOWY
W dniu ................... w Krakowie pomiędzy:

reprezentowanym przez:
1. dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym,
a firmą:
..........................................................................
............................................................................
NIP ........................, REGON.......................
reprezentowaną przez:
1

........................

-

................................

2

........................

-

...............................

zwaną dalej Wykonawcą,
została zawarta umowa następującej treści:
Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: ,, Dostawa żywych królików dorosłych oraz
tuszek króliczych dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie
w 2022 r.”
§1
Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa żywych dorosłych królików oraz spożywczych
tuszek króliczych, zwanych dalej łącznie ,,Towarem”. w 2022r. roku dla Fundacji Miejski
Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie.

2.

Wykonawca będzie realizował umowę zgodnie z zapisami niniejszej umowy, ofertą
Wykonawcy złożoną w postępowaniu, o którym mowa w preambule umowy oraz zgodnie
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z warunkami określonymi w SWZ, a także z należytą starannością przyjętą w stosunkach
danego rodzaju.
3.

Wykonawca oświadcza, że Towar spełnia wszystkie normy, co do jakości, jakie wynikają
z obowiązujących przepisów polskiego prawa.

§2
Warunki i realizacja dostaw
1.

Wykonawca każdorazowo, na własny koszt i ryzyko dostarczy Towar do siedziby
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest także do rozładowania Towaru do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego.

2.

Wykonawca będzie dostarczać:
a) żywe króliki zgodnie z następującym zapotrzebowaniem ilościowym:
•

Zapotrzebowanie roczne na dorosłe króliki o wadze 3,0 do 4,0 kg wynosi
228 szt. (przeciętnie 4 sztuki tygodniowo)

b) Tuszki królicze:
•

Zapotrzebowanie roczne wynosi 2.565 kg (przeciętnie ok. 45 kg
tygodniowo)

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wielkości zamówienia +/- 20%, w zależności
od

zapotrzebowania

Zamawiającego.

Powiadomienie

dostawcy

o

zmianach

w zamówieniu może nastąpić z jednotygodniowym wyprzedzeniem.
3.

Warunki dostaw żywych królików
a) Żywe króliki a dostarczane na karmę muszą spełniać następujące wymogi:
•

pochodzić z hodowli spełniającej następujące warunki:
o

posiadającej odpowiednie warunki sanitarno-weterynaryjne,

b) objętej nadzorem weterynaryjnym – tj. posiadającej ważny weterynaryjny numer
identyfikacyjny potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez właściwego
Powiatowego Lekarza Weterynarii o wpisaniu do rejestru hodowli objętych
nadzorem weterynaryjnym Nie budzić zastrzeżeń pod względem wcześniejszego
użytkowania tzn.:
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•

zwierzęta nie były używane do doświadczeń farmakologicznych,

•

nie były poddawane wpływowi środków radioaktywnych,

c) Nie budzić zastrzeżeń pod względem kondycji tzn.:
•

prezentować prawidłowy stan odżywienia,

•

masa ciała musi mieści się w wyznaczonym przedziale wagowym,

•

niedopuszczalne jest przywożenie ciężarnych samic.

d) Nie budzić zastrzeżeń pod względem zdrowotności (co ma zostać każdorazowo
potwierdzane dokumentem TRACES lub świadectwem zdrowia) tzn.:

e)

•

brak zaburzeń w poruszaniu się,

•

brak ubytków w sierści,

•

brak obrzęków i wynaczynień,

•

brak wykwitów na skórze i błonach śluzowych,

•

brak patologicznych wydalin i wydzielin,

•

poprawne zabarwienie błon śluzowych,

•

poprawne parametry fizjologiczne,

•

brak ekto- i endopasożytów.

Częstotliwość dostaw.
Dostawy odbywać się będą transportem i na koszt Wykonawcy, raz
w tygodniu, w dni wskazane przez Fundację, w godzinach 7.00-9.00

f) Weryfikacja jakości dostaw.
Wykonujący udostępnia dane kontaktowe do osoby nadzorującej hodowlę
i odpowiedzialnej za transport zwierząt.
Zamawiający ma prawo do wizytacji hodowli. Jakość dostarczonego towaru objęta
będzie stałym nadzorem ze strony Zamawiającego, który zastrzega prawo do
wysyłki wybranego materiału do badania.
g) Transport musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, chroniącymi
dobro zwierząt, zgodnie z ROZPORZADZENIEM RADY (WE) NR 1/2005 z dnia 22
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grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym
działań

oraz

zmieniające

dyrektywy

64/432/EWG

i

93/119/WE

oraz

rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz.Urz. UE L 3 z05.01.2005, str.1.)
4.

Warunki dostaw tuszek króliczych:
a) Zapotrzebowanie ilościowe: Zapotrzebowanie roczne wynosi 2 656 kg (przeciętnie
ok. 45 kg tygodniowo)
b) Waga tuszki powinna mieścić się w przedziale 1,5-2,5kg oraz posiadać głowę
i wątrobę
c) Wyżej wymieniona karma powinna być dostarczana dwa razy w tygodniu. Zmiana
dnia dostawy możliwa jest po wcześniejszym uzgodnieniu. Dostawy odbywać się
będą transportem i na koszt Wykonawcy, w godzinach 7-9.
d)

Tusze

królicze

weterynaryjnym

powinny
(z

pochodzić

nadanym

z

ubojni

weterynaryjnym

będącej

numerem

pod

nadzorem

identyfikacyjnym,

wykazanej jako zakład mięsny zatwierdzony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
853/2004/). Wymagane jest, by ubojnia każdorazowo wystawiała świadectwo
potwierdzające przydatność do spożycia produktu przez ludzi (HDI).
e) Tusze powinny być świeże, schłodzone, nie zamrożone. Transport musi odbywać się
zgodnie z obowiązującymi przepisami przewozu spożywczych produktów
mięsnych. Pojemniki - oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
f) Tusze powinny pochodzić od osobników, poddanych badaniom weterynaryjnym,
prezentujących prawidłowy stan odżywienia.
g)

Tusze muszą pochodzić od królików spełniających następujące wymogi:
•

pochodzić z hodowli objętej nadzorem weterynaryjnym (tzn. posiadającej
nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny) i posiadającej
odpowiednie warunki sanitarno-weterynaryjne

•

nie budzić zastrzeżeń pod względem zdrowotności i kondycji

•

nie były używane do doświadczeń farmakologicznych

•

nie były poddawane wpływowi środków radioaktywnych.

32

h) Jakość dostarczonego towaru objęta będzie stałym nadzorem ze strony
Zamawiającego, który zastrzega prawo do wysyłki wybranego materiału do
badania.
5.

Odpowiedzialność Wykonawcy.
a) Niespełnienie wymogów jakościowych lub ilościowych (w tym wagowych) może
spowodować nieprzyjęcie części lub całości danej dostawy.
b) W przypadku odrzucenia dostawy, Wykonawca zobowiązany jest wymienić na
własny koszt zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad w terminie do
24 godzin. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji dostawy lub jego
wymiany, naliczane będą kary umowne.
c) W przypadku chorób lub padnięć zwierząt ekspozycyjnych zoo na skutek
niewłaściwej jakości karmy Wykonawca będzie pociągany do odpowiedzialności
materialnej.
d) W przypadku powtarzających się zaniedbań ze strony Wykonawcy, możliwe
będzie odstąpienie Zamawiającego od umowy.

6.

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi stosowne dokumenty dotyczące
danej partii Towaru, potwierdzające wymaganą jakość Towaru oraz wymagane warunki
transportu Towaru wskazane w ustępach poprzedzających.

7.

W przypadku wątpliwości co do jakości danej partii Towaru Zamawiający zastrzega sobie
prawo do przeprowadzenia stosownych badań laboratoryjnych mających wykluczyć bądź
potwierdzić jakość Towaru. W przypadku stwierdzenia przez właściwe, określone
przepisami prawa służby weterynaryjno- sanitarne niezgodności Towaru z warunkami
określonymi w umowie, Wykonawca pokryje koszty tych badań.

8.

Zamawiający każdorazowo będzie składał Wykonawcy zamówienie, określające ilość
Towaru oraz termin dostawy, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie
z tym zamówieniem.

9.

Jeżeli zamówienie, o którym mowa w ust. 8 nie zawiera innego terminu maksymalny termin
realizacji zamówienia określa się na 3 dni robocze, licząc od daty złożenia zamówienia
u Wykonawcy.

10. Zamówienie, o którym mowa w ust. 8 Zamawiający będzie składał Wykonawcy wg. swego
wyboru: pisemnie, telefonicznie, faxem., mailem.
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11. Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posługiwać się osobami
wskazanymi w ofercie.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianego
Towaru w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, jednak nie więcej niż +/- 20%.
Ograniczenie ilości nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych.
13. Zastrzega się możliwość zmiany wielkości zamówienia, zależnej od stanu liczbowego
zwierząt w kolekcji. Powiadomienie dostawcy o zmianach w zamówieniu może nastąpić
z jednotygodniowym wyprzedzeniem.

§3
Wynagrodzenie. Klauzula waloryzacyjna.
1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu, o którym
mowa w preambule umowy w łącznej maksymalnej kwocie:
................................................................................ PLN netto
………………………………………………………… PLN brutto
Słownie: ...........................................................................................................................................................................
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane
z realizacją umowy w szczególności: koszty ubezpieczenia, transportu, wyładunku
u Zamawiającego, podatku VAT.
3. Podstawą rozliczeń Zamawiającego z Wykonawcą są ceny jednostkowe (ceny za 1 szt.)
określone przez Wykonawcę w ofercie, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, ceny te
są stałe przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego
paragrafu.
4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie trwania niniejszej umowy,
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ustalana będzie każdorazowo z uwzględnieniem
aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury z zastrzeżeniem,
że wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.
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5. Każdorazowo podstawę wystawienia faktury stanowi pisemne potwierdzenie odbioru
należycie wykonanej dostawy danej partii Towaru przez Zamawiającego, o którym mowa
w § 4 ust. 2.
6. Zapłata za wykonane i odebrane bez zastrzeżeń dostawy, nastąpi na podstawie faktur
sporządzonych

w

oparciu

protokół

odbioru

na

konto

wykonawcy

................................................................. w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego, przy czym złożenie polecenia przelewu w banku Zamawiającego
w tym terminie uważa się za jego dotrzymanie.
7. Wykonawca oświadcza, że konto, o którym w ust. 6 znajduje się na wykazie rachunków
rozliczeniowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
wymienionych w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym
w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
8. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego pisemnego informowania Zamawiającego
o dokonanej zmianie numeru rachunku bankowego w terminie 7-dni od daty dokonanej
zmiany. Nowy rachunek bankowy musi spełniać warunek, o którym mowa w ust.7
9. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nie spełniającego warunku,
o którym mowa w ust.7 Zamawiający wstrzyma zapłatę za fakturę do czasu uzgodnienia
z Wykonawcą prawidłowego numeru rachunku bankowego, a Wykonawca nie ma prawa do
naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie.
10. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym

(Dz.

U.

z

2018

poz.

2191)

ma

możliwość

przesyłania

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Zamawiający posiada konto na platformie
nr PEPPOL:…………... Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem
platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur
korygujących
11. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

35

§4
Odbiór Towaru. Reklamacje
1. Odbiór odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym.
2. Zamawiający pisemnie potwierdzi odbiór należycie wykonanej dostawy danej partii Towaru.
Potwierdzenie odbioru Towaru przez Zamawiającego nie wyłącza prawa Zamawiającego do
reklamacji.
3. W przypadku wad Towaru (ilościowych, jakościowych) bądź innych niezgodności Towaru z
niniejszą umową Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę,
a Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar na wolny od wad, usunąć niezgodność
Towaru z umową w terminie do 24 godzin od daty zgłoszenia reklamacji.
4. Zgłoszenie przez Zamawiającego reklamacji nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczania
kar umownych za zwłokę w realizacji dostawy, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt. a.
5. Zamawiający w razie stwierdzenia wad jakościowych Towaru zastrzega sobie prawo do
odmowy odbioru całej partii Towaru, a Wykonawca jest zobowiązany do odebrania
dostarczonego Towaru na własny koszt w terminie 24 godzin od daty odmowy.
6. W razie niedostarczenia przez Wykonawcę Towaru w uzgodnionym terminie lub
niedokonania wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad w terminie określonym
w ust. 3, Zamawiający jest upoważniony wedle własnego wyboru do zastępczego zakupu
towaru na wolnym rynku na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§5
Odpowiedzialność odszkodowawcza
1.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody
będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2.

Wykonawca

zobowiązany

jest

do

zapłaty

Zamawiającemu

kary

umownej

w następujących przypadkach:
a. za zwłokę w wykonaniu danej dostawy w stosunku do terminu określonego
w zamówieniu, o którym mowa w § 2 ust. 8 w wysokości 1% wartości brutto danej
dostawy za każdy dzień opóźnienia.
b. za zwłokę w realizacji reklamacji, o której mowa w § 4 ust.3 w wysokości 1%
wartości brutto danej dostawy za każdy dzień opóźnienia
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c. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron lub rozwiązanie umowy
z przyczyn choćby częściowo zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 10 %
całości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
3.

Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy równowartości wysokości 10 % całości
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.

4.

Jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5.

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z jakąkolwiek
wierzytelnością Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym z tytułu wynagrodzenia. O
dokonanym potrąceniu Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

§6
Wygaśnięcie umowy
1. Zamawiający, może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, od całości lub
w niezrealizowanej części umowy, w następujących przypadkach:
a. dwukrotnej, wynoszącej każdorazowo co najmniej 3 dni zwłoki Wykonawcy w dostawie
danej partii Towaru;
b. dwukrotnego

zgłoszenia

przez

Zamawiającego

reklamacji,

o

której

mowa

w § 4 ust.3, dotyczącej wad jakościowych lub ilościowych dostarczonego Towaru;
c. rażącego naruszenia w inny sposób postanowienia umowy i nie usunął takiego
naruszenia w terminie 7 dni od daty doręczenia mu wezwania Zamawiającego do
usunięcia naruszenia.
2. Niezależnie od przypadków określonych w umowie Strony mają prawo odstąpić od umowy
w przypadkach przewidzianych ustawowo.
3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, przewidziane w umowie może być wykonywane
przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od powzięcia przez niego wiedzy o zaistnieniu
podstawy do odstąpienia lub od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w
związku z zaistnieniem podstawy do odstąpienia.
4. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej, z podaniem
uzasadnienia odstąpienia.
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5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu należycie zrealizowanych dostaw towaru zgodnie z niniejszą umową do
dnia odstąpienia.

§7
Okres obowiązywania umowy
Umowa wchodzi w życie z dniem ……………… i obowiązuje do ……………………….r.
§8
Postanowienia dodatkowe
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj zakazu przenoszenia
jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez
pisemnej wcześniejszej zgody Zamawiającego.
§9
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą w szczególności
przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie istotne zmiany umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony.
3. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę
Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA:
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