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Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści „SIWZ” 

lub „specyfikacją”.  

 

ROZDZIAŁ I – INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW 

1. Zamawiający. 

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” 

ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa, www.polsus.pl  

tel. 22 882 82 01, 22 723 08 06, fax. 22 723 00 83, e-mail: polsus@polsus.pl 

Godziny urzędowania: 07:30 – 15:00 

2. Oznaczenie postępowania. 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem 

1/2016/FPMWp. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane 

oznaczenie w kontaktach z Zamawiającym. 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty sporządzane i 

dostarczane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego 

będą w języku polskim. 

3. Tryb postępowania. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą 

Pzp. Wartość przedmiotu zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

4. Opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się 

w załączniku nr 1 do SIWZ. 

4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu 

analiz laboratoryjnych wybranego elementu tuszy wieprzowej (schabu) oraz 

próbek pasz w celu określenia w nich poziomu zawartości alergenów oraz 

zanieczyszczeń chemicznych. W ramach analiz należy oznaczyć poziom 

alergenów serwatki, kazeiny, ryb, soi, glutenu oraz metali ciężkich w próbkach 

schabu oraz w próbkach pasz a także zawartość azotanów, azotynów, fosforanów, 

pestycydów, pyretroidów, insektycydów, rodentycydów i karbaminianów, dioksyn 

i dl-PCB, w próbkach schabu i próbkach pasz.   

4.2. Termin realizacji zamówienia. Badania laboratoryjne mają być zrealizowane w 

terminie od 1 grudnia 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku. 

4.3. Zamawiający informuje, że usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia 

będą finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego (FPMWp), na 

podstawie decyzji nr PPfp.415.2.10.2016.UW112016.3488 z dnia 13.07.2016 w 

sprawie udzielenia wsparcia finansowego z Funduszu Promocji Mięsa 

Wieprzowego. 

4.4. W czasie realizacji zamówienia analizie zostaną poddane próbki schabu w celu 

określenia w nich poziomu zawartości alergenów serwatki, kazeiny, ryb, soi i 

glutenu (analizy należy wykonać na 120 próbkach schabu, liczba analiz dla 

poszczególnych parametrów została szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 1 

do SIWZ) oraz próbki schabu w celu określenia w nich poziomu zawartości metali 

ciężkich, azotanów, azotynów, fosforanów, pestycydów, pyretroidów, 

insektycydów, rodentycydów i karbaminianów oraz dioksyn i dl-PCB (analizy 

należy wykonać na 60 próbkach schabu. Szczegółowa liczba analiz dla każdego 

parametru została przedstawiona w załączniku nr 1 do SIWZ). W czasie realizacji 

zamówienia analizie zostaną poddane również próbki pasz w celu określenia w 

http://www.polsus.pl/
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nich poziomu zawartości alergenów serwatki, kazeiny, ryb, soi, glutenu, metali 

ciężkich, azotanów, azotynów, fosforanów, pestycydów, pyretroidów, 

insektycydów, rodentycydów i karbaminianów oraz dioksyn i dl-PCB (analizy 

należy wykonać na 4 próbkach pasz. Szczegółowa liczba analiz dla każdego 

parametru została przedstawiona w załączniku nr 1 do SIWZ). Wykonawca może 

złożyć ofertę na realizację tylko pierwszej lub tylko drugiej części zamówienia. 

Szczegółowy opis części znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.  

4.5.Usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia nie będą finansowane ze 

środków Unii Europejskiej. 

4.6.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Opis części 

przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę 

tylko dla jednej z dwóch części z części opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ.  

4.7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

4.8.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

4.9.Oznaczenie CPV. Główny przedmiot: 73111000-3 (Laboratoryjne usługi 

badawcze).  

4.10. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 

5. Informacje o sposobie udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ. 

5.1.Wszelkie informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują sobie faksem lub 

drogą elektroniczną z powołaniem się na numer sprawy określony w pkt. 2 

niniejszej instrukcji dla Wykonawców.   

5.2.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, 

że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po tym 

terminie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

5.3.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na swojej stronie 

internetowej, na której została udostępniona SIWZ, a także przekaże 

Wykonawcom, którym na ich wniosek przekazał specyfikację, bez ujawniania 

źródeł zapytania.  

5.4.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu 

składania ofert, zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę Zamawiający 

niezwłocznie zamieści na stronie internetowej oraz przekaże Wykonawcom, 

którym przekazano specyfikację na ich wniosek.  

5.5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, o 

czym poinformuje Wykonawców zamieszczając stosowne ogłoszenie w BZP, a 

także zamieszczając informację na swojej stronie internetowej oraz przekazując tę 

informację Wykonawcom, którym przekazano specyfikację na ich wniosek. 

5.6.W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść dokumentu zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego.  

5.7. Zamawiający wyznacza do porozumiewania się z Wykonawcami: 

- w sprawach formalnych – p. Katarzyna Skrzymowska, +48 22 882 82 01, 

polsus@polsus.pl   

- w sprawach merytorycznych – p. Agnieszka Warda, +48 22 882 82 03, 

polsus@polsus.pl  

6. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełnić Wykonawcy. 

mailto:polsus@polsus.pl
mailto:polsus@polsus.pl
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6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, czyli nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 

ust. 5 oraz spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp a także 

w zakresie określonym przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu: 

6.1.1. Wymogi dla Wykonawców:  

- Laboratorium Wykonawcy posiada aktualny certyfikat akredytacji 

wydany przez Polskie Centrum Akredytacji; 

- Laboratorium Wykonawcy dysponuje wykwalifikowanym personelem, 

własnym sprzętem i odczynnikami, przy pomocy których zostaną 

wykonane analizy; 

6.2. Celem wykazania spełnienia warunków określonych w pkt. 6.1 SIWZ. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.  

6.3.Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o wykonanie zamówienia muszą 

wykazać, że: 

6.3.1. Warunki, których niespełnienie stanowi podstawę wykluczenia z 

postępowania, określone w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 ustawy 

Pzp – spełniają samodzielnie. 

6.3.2. Warunki określone w pkt. 6.1 SIWZ w rozdziale Informacje dla 

Wykonawców spełniają samodzielnie. 

7. Oświadczenia i dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania przez 

Wykonawców warunków udziału w postępowaniu. 

7.1. Oświadczenie wykonawcy na podstawie par. 25a o braku podstaw do 

wykluczenia  (formularz znajduje się w rozdziale II SIWZ). 

7.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (formularz 

znajduje się w rozdziale II SIWZ). 

7.3.Oświadczenie wykonawcy dotyczące zasobów innego podmiotu.  

7.4. Załącznik nr 1 do oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

(Kopia certyfikatu akredytacji wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji). 

7.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 ustawy, wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

7.6. Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa 

potwierdzona przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty 

nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się,  

że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia  

za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz  

z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 

7.7. Podmioty zagraniczne powinny dostarczyć równoważne dokumenty, 

przetłumaczone na język polski, które obowiązują w kraju pochodzenia 

Wykonawcy.  

8. Opis sposobu przygotowania oferty oraz pozostałych dokumentów składanych wraz z 

ofertą. 

8.1.Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, sporządzoną 

zgodnie z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ. 

8.2. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć: 
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8.2.1.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (formularz znajduje się w   

rozdziale II SIWZ). 

8.2.2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (formularz 

znajduje się w rozdziale II SIWZ). 

8.2.3.  Załącznik nr 1 do oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu 

(Kopia certyfikatu akredytacji wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji). 

8.2.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

8.2.5.Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych 

dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych 

dokumentów lub pełnomocnictw złożonych wraz z ofertą. Treść 

pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania 

których pełnomocnik jest upoważniony. 

8.3. Forma składanych dokumentów. 

8.3.1.Oferta oraz pozostałe dokumenty, w tym oświadczenia, dla których 

Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone 

zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

8.3.2.Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej 

zapewniającej pełną czytelność jej treści oraz podpisana w sposób umożliwiający 

identyfikację osoby ją składającej (dokument obejmujący treść oświadczenia 

stanowiącego treść oferty powinien być podpisany własnoręcznie przez osobę 

uprawnioną). 

8.3.3.Oferta oraz pozostałe dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich 

tłumaczeniem na język polski. 

8.3.4.Wszystkie strony oferty oraz pozostałych dokumentów powinny być podpisane 

lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty lub w treści 

pozostałych dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę (poprawki, 

przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez 

Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

8.3.5. Strony oferty oraz pozostałych dokumentów powinny być trwale ze sobą 

połączone i kolejno ponumerowane. W tekście oferty powinna być umieszczona 

informacja o ilości stron wszystkich składanych dokumentów. 

8.3.6. W przypadku, gdyby oferta lub składane wraz z nią dokumenty zawierały 

informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób 

niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród przedstawionych informacji 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone 

w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone 

i ponumerowane, z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą 

stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości 
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podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

8.3.7. Dokumenty winny być składane osobiście lub pocztą/kurierem w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

8.3.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny 

zostać poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 

lub te podmioty. 

8.3.9. Jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu okaże się nieczytelna lub 

wzbudzi wątpliwości co do jej prawdziwości, wówczas Zamawiający zażąda 

przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii danego 

dokumentu. 

8.4. Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy umieścić w zamkniętym 

opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia 

tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą lub 

imieniem i nazwiskiem) i adresem Wykonawcy: 

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” 

ul. Ryżowa 90 

02-495 Warszawa 

 

oraz opisane: 

         Oferta na laboratoryjne usługi badawcze  

Nie otwierać przed 25.10.2016 r. godz. 09:30. 

  

8.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty lub 

wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed upływem terminu składania 

ofert. Informacje o zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone 

Zamawiającemu, pod rygorem nieważności, na piśmie. Oświadczenie o 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być opakowane tak jak 

oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie odpowiednio 

wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

9. Termin związania ofertą. 

9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć 

termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może, tylko raz, co najmniej na 7 

dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda powinna być wyrażona przez Wykonawcę na 

piśmie. 

9.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 

terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu wydania przez Krajową Izbę 
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Odwoławczą orzeczenia (wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie 

odwoławcze). 

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

10.1. Oferty powinny być złożone w terminie do 25.10.2016 r., do godziny 09:00 

w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Ryżowej 90, 02-495 Warszawa, parter.   

10.2. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu składania ofert, Zamawiający 

niezwłocznie zwróci ją Wykonawcy. 

10.3. Oferty zostaną otwarte w dniu 25.10.2016 r., o godzinie 09:30 w siedzibie 

Zamawiającego, ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa, parter, sala konferencyjna.   

11. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert. 

11.1. Otwarcie ofert jest jawne. 

11.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę brutto, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie każdej z dwóch części zamówienia 

oddzielnie. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę lub imię i 

nazwisko) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje 

dotyczące ceny brutto oferty łącznie oraz części, której oferta dotyczy. 

11.3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

w ogóle albo złożyli wadliwe oświadczenia lub dokumenty na potwierdzenie 

spełniania warunków określonych przez Zamawiającego w postępowaniu lub 

którzy nie złożyli w ogóle albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia 

w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 

potwierdzać spełnianie odnośnych warunków nie później niż w dniu, w którym 

upłynął termin składania ofert. 

11.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia 

przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany 

w jej treści. 

11.5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia, wezwie pisemnie Wykonawcę do złożenia w 

wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających 

wpływ na wysokość ceny, stosując procedurę określoną w art. 90 ust. 1÷3 Pzp. 

Jeżeli Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie złoży 

wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi 

dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, wówczas Zamawiający odrzuci ofertę. 

11.6. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; 

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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11.7. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego 

Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 lub ust. 5 ustawy Pzp. 

11.8. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek 

określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

12. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej oraz sposób oceny ofert i wybór oferty 

najkorzystniejszej. 

12.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się 

będzie wyłącznie kryterium cena brutto łącznie.  Cena brutto oferty łącznie to 

cena wyrażona w PLN za część nr 1 lub część nr 2. Ocena ofert zostanie 

dokonana według sposobu określonego w pkt 12.3 ÷ 12.4. 

12.2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.  

12.3. Ranking ofert zostanie przedstawiony w kolejności od oferty najtańszej (z 

najniższą cena brutto łącznie) do najdroższej (z najwyższą ceną brutto łącznie) 

dla każdej z części zamówienia.  

12.4. Zostanie wybrana jedna oferta dla każdej z dwóch części. Jeżeli więcej niż 1 

oferta będzie w tej samej, najniższej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez 

Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe 

nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

13. Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych. 

13.1. Niezwłocznie po wyborze ofert Zamawiający zawiadomi jednocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty, o wyborze ofert 

najkorzystniejszych, o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni 

z postępowania, oraz o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. W zawiadomieniu Zamawiający 

zawrze również informację o terminie, określonym zgodnie z art. 94 Pzp, po 

którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia 

publicznego objętego postępowaniem, a także pozostałe informacje, o których 

mowa w art. 92 ust. 1 Pzp. 

13.2. Informację o wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający również zamieści 

niezwłocznie na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym 

w swojej siedzibie. 

14. Unieważnienie postępowania oraz zawiadomienie o unieważnieniu. 

14.1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 

ust. 1 ustawy Pzp. 

14.2. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny 

faktyczne i prawne unieważnienia. W przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, przedmiotowe zawiadomienie zostanie 

przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie 

zamówienia w drodze zamieszczenia stosownej informacji na stronie 

internetowej, na której została udostępniona specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia. Natomiast w przypadku unieważnienia postępowania po upływie 

terminu składania ofert – zawiadomienie o unieważnieniu zostanie przekazane 

wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty. 

15. Udzielenie zamówienia. 
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15.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, których oferty zostaną uznane 

za najkorzystniejsze. 

15.2. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w złożonej przez siebie ofercie oraz w Rozdziale IV SIWZ. 

15.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia 

umowy lub nie dopełni formalności związanych z podpisaniem Umowy, w 

szczególności nie dostarczy dokumentów potwierdzających wymagane i opisane 

w niniejszej specyfikacji, w pkt. 6.1.1, Zamawiający będzie mógł wybrać 

ofertę/oferty najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert nieodrzuconych, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że będą zachodzić przesłanki, 

o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

16. Opis sposobu obliczenia ceny brutto oferty łącznie. 

16.1. Cena brutto oferty łącznie zostanie podana przez Wykonawcę jako cena brutto 

wszystkich analiz danej części zamówienia.   

16.2. Cena brutto oferty łącznie winna obejmować całkowity koszt wykonania 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w 

pkt 4 niniejszej SIWZ w rozdziale Informacje dla Wykonawców.  

16.3. Cena oferty musi być ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN).  

16.4. Cena zaoferowana przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w toku 

realizacji umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. 

16.5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą/Wykonawcami, z którym 

zostanie zawarta umowa na realizację zamówienia objętego niniejszym 

postępowaniem, będą prowadzone w złotych polskich (PLN) – Zamawiający nie 

dopuszcza walut obcych. 

16.6. Za usługi niewykonane wynagrodzenie nie przysługuje. Za świadczenia 

dokonane bez zlecenia lub stanowiące samowolne niedostosowanie się do 

warunków umowy, wynagrodzenie nie przysługuje. 

17. Formalności jakie powinny zostać dopełnione przez wybranego 

Wykonawcę/Wykonawców  przed zawarciem umowy: 

17.1. Wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów 

pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii 

pełnomocnictw, lub sporządzonych przez notariusza odpisów, lub wyciągów z 

pełnomocnictw, lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z 

oryginałem przez mocodawcę – o ile do zawarcia umowy przez wskazaną osobę 

wymagane będzie pełnomocnictwo; 

17.2. Dostarczenie Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy regulującej współpracę podmiotów składających wspólną ofertę – 

dotyczy Wykonawców, którzy wspólnie uzyskali zamówienie. 

17.3. Dostarczenia załączników do Umowy, czyli kopii certyfikatu akredytacji 

wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.   

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

18.1. Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
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zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 

18.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp 

czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej 

ustawy, tj. wyłącznie wobec czynności Zamawiającego polegających na: 

1) opisie sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczeniu Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzuceniu oferty Odwołującego. 

18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 

albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

18.4. Odwołanie wnosi się: 

 1) w terminie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcy informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 

faksem lub emailem, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 

18.5. 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 za 

pomocą faksu lub drogą elektroniczną (emailem). 

18.6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (tj. wyrok lub postanowienie 

kończące postępowanie odwoławcze) stronom oraz Uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 
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ROZDZIAŁ II DOKUMENTY DO PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

(pieczęć firmowa lub imię i nazwisko 

Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

OFERTA na część nr 1 

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: 

Nazwa (firma lub imię i nazwisko)   …....................................................................................., 

Nr telefonu/nr faksu …..............................................................................................................., 

Adres …......................................................................................................................................., 

Adres do korespondencji …......................................................................................................, 

e-mail: …......................................................................................................................................... 

Nr NIP ….......................... Nr REGON ….................................  

Nr KRS ….................................................... 

 

1. Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego przez Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody 

Chlewnej „POLSUS” na realizację laboratoryjnych usług badawczych Sprawa numer 

1/2016/FPMWp, niniejszym składamy następującą ofertę na wykonanie części nr 1 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ): 

 

 

Lp. 
NAZWA 
PRÓBKI 

LICZBA 
DOSTARCZO

NYCH 
PRÓBEK 

(szt.) 

OZNACZENIE 
LICZBA 
ANALIZ 

(szt.) 

Cena netto 
(zł) 

VAT 
(%) 

VAT 
(zł) 

 
Cena 

brutto (zł) 

 
 
1. 

 
 
 
Schab 

 
 
 

120 

Alergeny serwatki  
(β-laktoglobulina) 

120     

Alergeny kazeiny 120     

Alergeny ryb 120     

Alergeny soi 120     

Alergeny glutenu 120     

Metale ciężkie 
(Pb, Cd, Cr, Ni, 
Cu, Zn) 

60 
    

   RAZEM  660     

 
 
 
2. 

 
 
 
Pasza 

 
 

 
4 

Alergeny serwatki  
(β-laktoglobulina) 

4 
    

Alergeny kazeiny 4     

Alergeny ryb 4     
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Alergeny soi 4     

Alergeny glutenu 4     

Metale ciężkie 
(Pb, Cd, Cr, Ni, 
Cu, Zn) 

4 
    

   RAZEM 24     

     

ŁĄCZNIE 124  684    …………. 
 

2. Oświadczam/-y, że zapoznałem/zapoznaliśmy** się z treścią SIWZ i nie 

wnoszę/wnosimy** do niej zastrzeżeń, oraz że otrzymałem/otrzymaliśmy** wszelkie 

niezbędne do przygotowania Oferty informacje. 

3. Oświadczam/-y, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie 

wszelkich czynności niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia i postanowieniami istotnych postanowień określonymi 

w SIWZ, oraz zgodnie ze składaną Ofertą. 

4. Oświadczam/-y, że zrealizuję/zrealizujemy** zamówienie zgodnie z warunkami 

zawartymi w SIWZ oraz niniejszą Ofertą. 

5. Oświadczam/-y, że zamówienie zrealizuję/zrealizujemy** w terminie wymaganym przez 

Zamawiającego. 

6. Oświadczam/-y, że uważam/uważamy** się za związanych niniejszą Ofertą przez okres 

30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

7. Oświadczam/-y, że zamówienie zrealizuję/zrealizujemy** sami**/przy udziale 

podwykonawców, którzy będą realizować następujące części zamówienia**: 

….............................................................................................................................................

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

8. Akceptuję/Akceptujemy** termin płatności wynoszący 14 dni liczonych od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego do dnia obciążenia jego rachunku. 

9. Zobowiązuję/Zobowiązujemy** się, w razie wybrania naszej Oferty, do: 

a) dopełnienia formalności, o których mowa w Rozdziale I pkt 17 SIWZ, 

b) zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w niniejszej Ofercie. 

10. Niniejsza Oferta została złożona na …………… zapisanych stronach. 

11. Wraz z Ofertą przedkładam/przedkładamy** następujące dokumenty:  

…………………………………….………….………………………………………………….

…………………………………….………………………………………………………… 

* Należy podać nazwę (firmę) i dane adresowe Wykonawcy lub wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę.  
** Niepotrzebne skreślić. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom nie jest wymagane podanie 
nazw podwykonawców, a jedynie wskazanie tej części zamówienia, która zostanie im powierzona do wykonania. 
 
 
 
 
 

________________________ dnia __. __.2016 r. 
       (miejscowość) 

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców) 
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(pieczęć firmowa lub imię i nazwisko 

Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

OFERTA na część nr 2 

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: 

Nazwa (firma lub imię i nazwisko)   …....................................................................................., 

Nr telefonu/nr faksu …..............................................................................................................., 

Adres …......................................................................................................................................., 

Adres do korespondencji …......................................................................................................, 

e-mail: …......................................................................................................................................... 

Nr NIP ….......................... Nr REGON ….................................  

Nr KRS ….................................................... 

1. Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego przez Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody 

Chlewnej „POLSUS” na realizację laboratoryjnych usług badawczych Sprawa numer 

1/2016/FPMWp, niniejszym składamy następującą ofertę na wykonanie części nr 2 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ): 

 

 

Lp. 
NAZWA 
PRÓBKI 

LICZBA 
DOSTARCZ

ONYCH 
PRÓBEK 

(szt.) 

OZNACZENIE 

LICZBA 
ANALIZ 

(szt.) 

Cena netto 
(zł) 

VAT 
(%) 

VAT 
(zł) 

 
 

Cena 
brutto (zł) 

 
 
 
1. 

 
 
 
 

Schab 

 
 
 
 

60 

Azotany 60     

Azotyny 60     

Fosforany 60     

Pestycydy 60     

Pyretroidy 60     

Insektycydy 60     

Rodentycydy i 
karbaminiany  

60     

Dioksyny i dl-
PCB 

60     

   RAZEM 480     

 
 
 
2. 

 
 
 
 Pasza 

 
 
 

4 

Azotany 4     

Azotyny 4     

Fosforany 4     

Pestycydy 4     
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Pyretroidy 4     

Insektycydy 4     

Rodentycydy i 
karbaminiany  

4     

Dioksyny i dl-
PCB 

4     

   RAZEM 32     

     

ŁĄCZNIE 64  512    …………. 
 

 

 

2. Oświadczam/-y, że zapoznałem/zapoznaliśmy** się z treścią SIWZ i nie 

wnoszę/wnosimy** do niej zastrzeżeń, oraz że otrzymałem/otrzymaliśmy** wszelkie 

niezbędne do przygotowania Oferty informacje. 

3. Oświadczam/-y, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie 

wszelkich czynności niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia i postanowieniami istotnych postanowień określonymi 

w SIWZ, oraz zgodnie ze składaną Ofertą. 

4. Oświadczam/-y, że zrealizuję/zrealizujemy** zamówienie zgodnie z warunkami 

zawartymi w SIWZ oraz niniejszą Ofertą. 

5. Oświadczam/-y, że zamówienie zrealizuję/zrealizujemy** w terminie wymaganym przez 

Zamawiającego. 

6. Oświadczam/-y, że uważam/uważamy** się za związanych niniejszą Ofertą przez okres 

30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

7. Oświadczam/-y, że zamówienie zrealizuję/zrealizujemy** sami**/przy udziale 

podwykonawców, którzy będą realizować następujące części zamówienia**: 

….............................................................................................................................................

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

8. Akceptuję/Akceptujemy** termin płatności wynoszący 14 dni liczonych od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego do dnia obciążenia jego rachunku. 

9. Zobowiązuję/Zobowiązujemy** się, w razie wybrania naszej Oferty, do: 

a) dopełnienia formalności, o których mowa w Rozdziale I pkt 17 SIWZ, 

b) zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w niniejszej Ofercie. 

10. Niniejsza Oferta została złożona na …………… zapisanych stronach. 

11. Wraz z Ofertą przedkładam/przedkładamy** następujące dokumenty:  

…………………………………….………….………………………………………………….

…………………………………….………………………………………………………… 

* Należy podać nazwę (firmę) i dane adresowe Wykonawcy lub wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę.  
** Niepotrzebne skreślić. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom nie jest wymagane podanie 
nazw podwykonawców, a jedynie wskazanie tej części zamówienia, która zostanie im powierzona do wykonania. 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ dnia __. __.2016 r. 
       (miejscowość) 

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców) 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

Zamawiający: 

Polski Związek Hodowców 

i Producentów Trzody Chlewnej 

„POLSUS”, 

ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa 

 

Wykonawca: 

…………………………………………… 

………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. przetarg nieograniczony na  laboratoryjne usługi badawcze, Sprawa numer 

1/2016/FPMWp, prowadzonego przez PZHiPTCh „POLSUS”, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 

 

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

 

      

 ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

(pieczęć lub nazwa lub imię i nazwisko  i adres 

Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego przez Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody 

Chlewnej „POLSUS”, ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa, na realizację laboratoryjnych usług 

badawczych, Sprawa numer 1/2016/FPMWp, niniejszym składamy oświadczenie o 

spełnianiu przez składającego/-ych Ofertę warunku udziału w postępowaniu określonego 

przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. ustawy Pzp zwłaszcza w zakresie 

posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, opisanego w pkt 6. Rozdziału I SIWZ – 

Informacje dla Wykonawców, w sposób wynikający z dokumentów złożonych przez nas wraz 

z Ofertą. 

 

 

 

___________________ dnia __. __.2016 r. 
     (miejscowość) 

_____________________________________________________________________ 
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców) 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

Zamawiający: 

Polski Związek Hodowców 

i Producentów Trzody Chlewnej 

„POLSUS”, 

ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa 

 

Wykonawca: 

…………………………………………… 

………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………

… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
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Załącznik nr 1 do Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: 

 

  

Kopia aktualnego certyfikatu akredytacji wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji 

(poświadczony za zgodność z oryginałem aktualną datą i podpisem przedstawiciela 

Wykonawcy) 
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ROZDZIAŁ III  

Załączniki do SIWZ 

Sprawa numer 1/2016/FPMWp  

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części 

Niniejsze zamówienie dotyczy zakupu laboratoryjnych usług badawczych polegających na 

analizach laboratoryjnych wybranego elementu tuszy (schab) oraz próbek pasz w kierunku 

alergenności i zanieczyszczeń chemicznych, które mają zostać wykonane według poniższych 

tabel. Zamówienie zostaje podzielone na dwie części.  

Część 1. 

 

Lp. NAZWA PRÓBKI 
LICZBA 

DOSTARCZONYCH 
PRÓBEK (szt.) 

OZNACZENIE 
LICZBA ANALIZ 

(szt.) 

 
 
1. 

 
 
 
Schab 

 
 
 

120 

Alergeny serwatki  
(β-laktoglobulina) 

120 

Alergeny kazeiny 120 

Alergeny ryb 120 

Alergeny soi 120 

Alergeny glutenu 120 

Metale ciężkie (Pb, Cd, 
Cr, Ni, Cu, Zn) 

60 

   RAZEM  660 

 
 
 
2. 

 
 
 
Pasza 

 
 

 
4 

Alergeny serwatki  
(β-laktoglobulina) 

4 

Alergeny kazeiny 4 

Alergeny ryb 4 

Alergeny soi 4 

Alergeny glutenu 4 

Metale ciężkie (Pb, Cd, 
Cr, Ni, Cu, Zn) 

4 

   RAZEM 24 

 

ŁĄCZNIE 124  684 

1. Próbki schabu do badań zostaną pobrane przez Zamawiającego w wybranych 

zakładach mięsnych. 

2. Próbki pasz do badań zostaną pobrane przez Zamawiającego w gospodarstwach 

utrzymujących trzodę chlewną. Część próbek pasz będzie w formie suchej mieszanki 

pełnoporcjowej, a część w formie wilgotnej pochodzącej z żywienia na mokro.  
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3. Zmielone i schłodzone próbki schabu, odpowiednio zapakowane i oznakowane, w 

ilości umożliwiającej wykonanie analiz, zostaną dostarczone przez Zamawiającego do 

Laboratorium Wykonawcy. 

4. Odpowiednio zapakowane i oznaczone próbki pasz, w ilości umożliwiającej 

wykonanie analiz, zostaną dostarczone przez Zamawiającego do Laboratorium 

Wykonawcy.  

5. Zamawiający dostarczy wszystkie próbki schabu i pasz pod jeden adres na terenie 

Polski, wskazany przez Laboratorium Wykonawcy. 

6. Próbki schabu i pasz zostaną dostarczone do Laboratorium Wykonawcy w kilku 

partiach i w różnych terminach.  

7. Terminy dostarczenia próbek do Laboratorium Wykonawcy Zamawiający podaje z co 

najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem.  

8. Zamawiający  dostarczy łącznie 124 próby, tj. 120 próbek schabu i 4 próbki pasz.   

9. Z każdej dostarczonej przez Zamawiającego próbki schabu i paszy Wykonawca 

przygotuje próbki do poszczególnych analiz, zachowując oznakowanie umożliwiające 

identyfikację próby. 

10. Dla każdej próbki schabu Laboratorium Wykonawcy wykona analizę pięciu  

alergenów: serwatki, kazeiny, ryb, soi i glutenu. Łącznie Laboratorium Wykonawcy 

wykona 600 analiz alergenów na próbkach schabu.   

11. W dostarczonej każdorazowo partii próbek schabu Zamawiający wskaże  część  

próbek, na których Laboratorium Wykonawcy wykona analizę metali ciężkich. 

Łącznie Laboratorium Wykonawcy wykona 60 analiz metali ciężkich na próbkach 

schabu. 

12. Dla każdej z dostarczonych próbek  paszy Laboratorium Wykonawcy wykona analizę 

alergenów: serwatki, kazeiny, ryb, soi i glutenu oraz metali ciężkich. Łącznie  

Laboratorium Wykonawcy wykona 24 analizy na próbkach paszy. 

13. Na dostarczonych próbach Laboratorium Wykonawcy wykona łącznie 684 analizy 

(wg tabeli).   

14. Próbki w Laboratorium Wykonawcy do czasu analiz będą przechowywane w 

temperaturze poniżej minus 20
0
C, w warunkach uniemożliwiających zepsucie próby 

lub pogorszenie parametrów, mających wpływ na wynik analiz. 

15. Laboratorium Wykonawcy wykona analizy próbek natychmiast po rozmrożeniu z 

należytą starannością, przy zachowaniu zasad profesjonalizmu wynikającego z 

prowadzonej działalności. 

16. Laboratorium Wykonawcy wykona analizy przy pomocy wykwalifikowanego 

personelu i przy użyciu własnych urządzeń i odczynników. 
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17. Laboratorium Wykonawcy w celu wykonania analiz zastosuje testy/metody 

pozwalające na oznaczenie zawartości poszczególnych substancji w badanej próbie 

(wykonanie badań ilościowych). 

18. Badania zostaną wykonane w Laboratorium Wykonawcy stosownie do wymogów 

określonych w warunkach akredytacji laboratorium. 

19. Czas wykonania analiz przez Laboratorium Wykonawcy - do 6 tygodni po 

dostarczeniu przez Zamawiającego każdej z partii próbek. 

20. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne zestawienie wyników wszystkich 

wykonanych analiz laboratoryjnych w języku polskim w formacie Excel, w formie 

elektronicznej oraz w formie wydruku, według wzorca opracowanego i dostarczonego 

przez Zamawiającego. 

21. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowy opis metodyki laboratoryjnej 

wraz z opisem zastosowanych testów analitycznych/standardów w języku polskim. 

22. Dodatkowo, Wykonawca przekaże Zamawiającemu, na jego życzenie, uzyskane  nie 

zestawione wyniki analiz laboratoryjnych w formie elektronicznej. 

23. Czas dostarczenia kompletnego zestawienia wyników wszystkich wykonanych analiz 

laboratoryjnych – do 2 tygodni po wykonaniu wszystkich analiz. 

Część 2. 

 

Lp. 
NAZWA 
PRÓBKI 

LICZBA 
DOSTARCZONYCH 

PRÓBEK (szt.) 
OZNACZENIE 

LICZBA ANALIZ 
(szt.) 

 
 
 
1. 

 
 
 
 

Schab 

 
 
 
 

60 

Azotany 60 

Azotyny 60 

Fosforany 60 

Pestycydy 60 

Pyretroidy 60 

Insektycydy 60 

Rodentycydy i karbaminiany  60 

Dioksyny i dl-PCB 60 

   RAZEM 480 

 
 
 
2. 

 
 
 
 Pasza 

 
 
 

4 
 
 

Azotany 4 

Azotyny 4 

Fosforany 4 

Pestycydy 4 

Pyretroidy 4 

Insektycydy 4 

Rodentycydy i karbaminiany  4 

Dioksyny i dl-PCB 4 

   RAZEM 32 

 

ŁĄCZNIE 64  512 
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1. Próbki schabu do badań zostaną pobrane przez Zamawiającego  w wybranych 

zakładach mięsnych. 

2. Próbki pasz do badań zostaną pobrane przez Zamawiającego w gospodarstwach 

utrzymujących trzodę chlewną. Część próbek pasz będzie w formie suchej mieszanki 

pełnoporcjowej, a część w formie wilgotnej pochodzącej z żywienia na mokro.  

3. Zmielone i schłodzone próbki schabu, odpowiednio zapakowane i oznakowane, w 

ilości umożliwiającej wykonanie analiz, zostaną dostarczone przez Zamawiającego do 

Laboratorium Wykonawcy. 

4. Odpowiednio zapakowane i oznaczone próbki pasz, w ilości umożliwiającej 

wykonanie analiz, zostaną dostarczone przez Zamawiającego do Laboratorium 

Wykonawcy.  

5. Zamawiający dostarczy wszystkie próbki schabu i pasz pod jeden adres na terenie 

Polski, wskazany przez Laboratorium Wykonawcy. 

6. Próbki schabu i pasz zostaną dostarczone do Laboratorium Wykonawcy w kilku 

partiach i w różnych terminach.  

7. Terminy dostarczenia próbek do Laboratorium Wykonawcy Zamawiający podaje z co 

najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem.  

8. Zamawiający  dostarczy łącznie 64 próby, tj. 60 próbek schabu i 4 próbki pasz.   

9. Z każdej dostarczonej przez Zamawiającego próbki schabu i paszy Wykonawca 

przygotuje próbki do poszczególnych analiz, zachowując oznakowanie umożliwiające 

identyfikację próby. 

10. Dla każdej próbki  schabu  Laboratorium Wykonawcy wykona  analizę  ośmiu  

substancji: azotany, azotyny, fosforany, pestycydy, pyretroidy, insektycydy, 

rodentycydy i karbaminiany oraz dioksyny i dl-PCB.   Łącznie Laboratorium 

Wykonawcy wykona 480 analiz na próbkach schabu. 

11. Dla każdej z dostarczonych próbek  paszy Laboratorium Wykonawcy wykona analizę 

ośmiu substancji: azotany, azotyny, fosforany, pestycydy, pyretroidy, insektycydy, 

rodentycydy i karbaminiany oraz dioksyny i dl-PCB.   Łącznie Laboratorium 

Wykonawcy wykona 32  analizy na próbkach paszy.  

12. Na dostarczonych próbach Laboratorium Wykonawcy wykona łącznie 512 analiz (wg 

tabeli).   

13. Próbki w Laboratorium Wykonawcy do czasu analiz będą przechowywane w 

temperaturze poniżej minus 20
0
C, w warunkach uniemożliwiających zepsucie próby 

lub pogorszenie parametrów, mających wpływ na wynik analiz. 

14. Laboratorium Wykonawcy wykona analizy próbek natychmiast po rozmrożeniu z 

należytą starannością, przy zachowaniu zasad profesjonalizmu wynikającego z 

prowadzonej działalności. 
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15. Laboratorium Wykonawcy wykona analizy przy pomocy wykwalifikowanego 

personelu i przy użyciu własnych urządzeń i odczynników. 

16. Laboratorium Wykonawcy w celu wykonania analiz zastosuje testy/metody 

pozwalające na oznaczenie jakościowe i ilościowe poszczególnych substancji w 

badanej próbie. W przypadku rodentycydów i karbaminianów należy wykonać analizę 

umożliwiającą wykrycie obecności związków. 

17. Badania zostaną wykonane w Laboratorium Wykonawcy stosownie do wymogów 

określonych w warunkach akredytacji laboratorium. 

18. Czas wykonania analiz przez Laboratorium Wykonawcy - do 6 tygodni po 

dostarczeniu przez Zamawiającego każdej z partii próbek. 

19. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne zestawienie wyników wszystkich 

wykonanych analiz laboratoryjnych w języku polskim w formacie Excel, w formie 

elektronicznej oraz w formie wydruku, według wzorca opracowanego i dostarczonego 

przez Zamawiającego. 

20. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowy opis metodyki laboratoryjnej 

wraz z opisem zastosowanych testów analitycznych/standardów w języku polskim. 

21. Dodatkowo, Wykonawca przekaże Zamawiającemu, na jego życzenie, uzyskane  nie 

zestawione wyniki analiz laboratoryjnych w formie elektronicznej. 

22. Czas dostarczenia kompletnego zestawienia wyników wszystkich wykonanych analiz 

laboratoryjnych – do 2 tygodni po wykonaniu wszystkich analiz. 
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ROZDZIAŁ IV  

Istotne Postanowienia Umowy 

 

Wzór Umowy – istotne postanowienia umowy 

 

Umowa Nr  ………… 

w sprawie wykonania badań / analiz laboratoryjnych wybranego elementu tuszy 

wieprzowej (schabu) oraz próbek pasz 

 

zawarta w Warszawie w dniu ………………. r. pomiędzy: 

 

Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Ryżowej 90, NIP 526-17-18-940, REGON 000872680, wpisanym do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000104403, 

reprezentowanym przez: Tadeusza Blicharskiego – Dyrektora Biura „POLSUS” zwanym w 

dalszym ciągu umowy „Zamawiającym” 

 

a 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez …………………………………………………….., zwanym w 

dalszej części umowy „Wykonawcą” 

§ 1 

 

1. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa została zawarta w wyniku udzielenia 

zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. 

U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której 

mowa w ust. 1. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy są laboratoryjne usługi badawcze zwane w dalszej części umowy 

„analizami”. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania analizy 

laboratoryjne schabu oraz próbek pasz w kierunku alergenności i zanieczyszczeń 

chemicznych według poniższych tabeli. (w umowie znajdzie się tabela a) lub b) w 

zależności od części zamówienia, na którą złożono ofertę). 

a) 

Lp. NAZWA PRÓBKI 
LICZBA 

DOSTARCZONYCH 
PRÓB (szt.) 

OZNACZENIE 
LICZBA ANALIZ 

(szt.) 

 
 
1. 

 
 
 
Schab 

 
 
 

120 

Alergeny serwatki  
(β-laktoglobulina) 

120 

Alergeny kazeiny 120 

Alergeny ryb 120 

Alergeny soi 120 

Alergeny glutenu 120 
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Metale ciężkie (Pb, Cd, 
Cr, Ni, Cu, Zn) 

60 

   RAZEM  660 

 
 
 
2. 

 
 
 
Pasza 

 
 

 
4 

Alergeny serwatki  
(β-laktoglobulina) 

4 

Alergeny kazeiny 4 

Alergeny ryb 4 

Alergeny soi 4 

Alergeny glutenu 4 

Metale ciężkie (Pb, Cd, 
Cr, Ni, Cu, Zn) 

4 

   RAZEM 24 

 

ŁĄCZNIE 124  684 
 

 

lub 

b) 

Lp. 
NAZWA 
PRÓBKI 

LICZBA 
DOSTARCZONYCH 

PRÓB (szt.) 
OZNACZENIE 

LICZBA ANALIZ 
(szt.) 

 
 
 
1. 

 
 
 
 

Schab 

 
 
 
 

60 

Azotany 60 

Azotyny 60 

Fosforany 60 

Pestycydy 60 

Pyretroidy 60 

Insektycydy 60 

Rodentycydy i karbaminiany  60 

Dioksyny i dl-PCB 60 

   RAZEM 480 

 
 
 
2. 

 
 
 
 Pasza 

 
 
 

4 
 
 

Azotany 4 

Azotyny 4 

Fosforany 4 

Pestycydy 4 

Pyretroidy 4 

Insektycydy 4 

Rodentycydy i karbaminiany  4 

Dioksyny i dl-PCB 4 

   RAZEM 32 

 

ŁĄCZNIE 64  512 
 

 

2. Analizy zostaną wykonane stosownie do wymogów określonych w warunkach 

akredytacji laboratorium. 
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3. Analizy zostaną zrealizowane w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia, 

oraz ofertą Wykonawcy z dnia _____________________ 2016 r., stanowiącą Załącznik 

nr … do Umowy. 

4. Termin realizacji analiz od 1.12.16 r. do 30.04.17 r. 

 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Wykonania zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia znajdującym się w rozdziale III, w załączniku nr 1 do SIWZ sprawa nr 

1/2016/FPMWp odpowiednio dla części nr 1 lub dla części nr 2.  

2. Wykonania analiz określonych w §2 natychmiast po rozmrożeniu z należytą starannością, 

przy zachowaniu zasad profesjonalizmu wynikającego z prowadzonej działalności. 

3. Wykonania analiz, o których mowa w §2 niniejszej umowy, przy użyciu własnych 

urządzeń i odczynników oraz przy pomocy wykwalifikowanego personelu. 

4. Przechowywania, do czasu wykonania analiz, dostarczonych przez Zamawiającego 

próbek, w temperaturze poniżej minus 20
0
C w warunkach uniemożliwiających zepsucie 

próby lub pogorszenie parametrów, mających wpływ na wynik analiz. 

5. Zakończenia analiz w terminie do 6 tygodni po otrzymaniu próbek od Zamawiającego. 

6. Dostarczenia do siedziby Zamawiającego, wymienionej w umowie, kompletnego 

zestawienia wyników wszystkich wykonanych analiz laboratoryjnych w języku polskim 

w formacie Excel, według wzorca opracowanego i dostarczonego przez Zamawiającego 

(w formie elektronicznej oraz w formie wydruku). 

7. Dodatkowo, Wykonawca przekaże Zamawiającemu, na jego życzenie, uzyskane  nie 

zestawione wyniki analiz laboratoryjnych w formie elektronicznej. 

8. Czas dostarczenia dokumentacji zawartej w par. 3 pkt. 5,6 - w terminie do 2 tygodni po 

wykonaniu wszystkich analiz. 

9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie, w formie 

pisemnej, o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie 

analiz przez Wykonawcę. 

10. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne za: 

9.1.  niewykonanie analiz – w wysokości 15 % całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto, 

9.2.  opóźnienie z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wykonaniu Zadania – w wysokości 

0,05% kwoty wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia 

9.3.  naruszenie § 7 ust. 1 – w wysokości 15 % całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość realizacji analiz. 

12. Wykonawca nie może powierzyć wykonania analiz innym podmiotom, bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

13.  Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie 

analiz, Wykonawca odpowiada jak za własne. 

14. W razie naruszenia przez Wykonawcę ust. 11 Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, niezależnie od prawa domagania 

się od Wykonawcy zapłaty kary umownej, o której mowa w § 3 ust. 9. 

 

§4 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. Dostarczania, odpowiednio zapakowanych i oznaczonych próbek schabu oraz próbek 

pasz do analizy, o których mowa w § 2 ust.1, do siedziby Wykonawcy pod jeden adres na 

terenie Polski, w opakowaniach przeznaczonych do tego celu. 
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2. Powiadomienia o terminie dostarczenia próbek schabu i pasz z co najmniej 

jednotygodniowym wyprzedzeniem. Próbki schabu i pasz zostaną dostarczone do 

Laboratorium Wykonawcy w kilku partiach i w różnych terminach. 

3. Dokonania zapłaty za wykonanie analiz przez Wykonawcę wraz  

z podatkiem w kwocie: _____________ zł (słownie: 

________________________________________________________ złotych brutto), 

zgodnie z przedstawioną ofertą Wykonawcy. 

2.1. Zapłata, o której mowa w § 4 ust. 2 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania umowy. 

2.2.  Zapłata, o której mowa w § 4 ust. 2 zostanie pomniejszone o wartość tych elementów 

analiz, które nie zostały wykonane w sposób należyty lub nie zostały wykonane. 

2.3.  Zapłata nastąpi w rozliczeniach częściowych lub w całości na zakończenie analiz, 

(Zamawiający i Wykonawca ustalą szczegółowy harmonogram zapłaty i będzie on 

załącznikiem, w przypadku rozliczeń częściowych lub paragrafem, w przypadku 

rozliczenia całości analiz,  do niniejszej umowy). 

2.4.  Zapłata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy, numer podany na 

fakturze/rachunku, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo 

wystawionej faktury. 

2.5.  Podstawą do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego jest 

stwierdzenie przez Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania analiz przez 

Wykonawcę i przekazania kompletnego zestawienia wyników analiz Zamawiającemu.  

2.6. W przypadku nie uregulowania należności w terminie, Wykonawcy przysługuje prawo 

naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie. 

2.7.  Za termin płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§5 

Strony zobowiązują się do takiego współdziałania przy realizacji niniejszej umowy, aby 

obowiązki przewidziane przepisami prawa mogły być realizowane terminowo i z 

adekwatnym nakładem pracy. 

 

§6 

Żadna ze stron nie będzie uznana za niewywiązującą się z Umowy w przypadku, gdy nie 

będzie w stanie spełnić zobowiązania wynikającego z Umowy z powodu działania siły 

wyższej, a w szczególności z powodu pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii, strajku 

powszechnego, zamieszek powszechnych, naturalnej katastrofy, embargo, wojny lub z 

powodu innych okoliczności pozostających poza kontrolą Stron. 

 

§ 7 

Strony zobowiązują się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie uzyskane od drugiej strony 

informacje poufne i materiały. Strony umowy zobowiązują się zastosować odpowiednie 

środki w tym celu, aby ich pracownicy, konsultanci i podwykonawcy, jak również 

pracownicy podmiotów powiązanych zostali poinformowani o obowiązku zachowania 

tajemnicy i zobowiązani do jej przestrzegania. 

 

§ 8 

W przypadku gdyby jakiekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane przez Sąd lub inną 

odpowiednią władzę za nieważne i/lub niepodlegające wykonaniu, wówczas takie 

postanowienie uznane zostanie za usunięte z Umowy zaś postanowienia pozostałe pozostaną 

w mocy. Strony Umowy zobowiązują się wspólnie dążyć do zastąpienia postanowień 

uznanych za nieważne lub niepodlegające wykonaniu innymi postanowieniami ważnymi i 
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podlegającymi wykonaniu, które w jak największym możliwie stopniu będą oddawać prawne, 

ekonomiczne i komercyjne cele postanowień usuniętych zgodnie z niniejszym punktem. 

 

§ 9 

1. Wszelkie pisma doręczane będą stronom pod adresy wskazane w komparycji umowy. 

2. Oświadczenie lub inne pismo przesłane listem poleconym na adres określony w ust.1 i 

nieodebrane przez adresata, strony uznają za prawidłowo i skuteczne doręczone. 

3. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie 

adresu. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doręczenia stronie, do której jest 

zaadresowane. 

4. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 3 powoduje, że pismo wysłane pod 

adres określony w ust. 1 uznaje się za doręczone. 

 

§10 

Niniejsza umowa została zawarta na czas określony najwcześniej od 02.11.2016 r., 

najpóźniej od 1.12.2016 r. do 30.04.2017 r. 

 

§11 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.  

2. Wszelkie spory i rozbieżności wynikające lub mające związek z niniejszą umową będą 

rozstrzygane uprzednio przez strony umowy w drodze negocjacji. W przypadku 

niemożności polubownego rozwiązania sporu w terminie 2 miesięcy, strony poddają 

rozstrzygnięcie sporu wynikającego z realizacji niniejszej umowy sądowi właściwemu 

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Następujące załączniki do umowy stanowią jej integralną część: 

1) Dokument potwierdzające numer KRS Zamawiającego 

2) Dokument potwierdzające numer KRS Wykonawcy 

4) Oferta Wykonawcy na realizację zadania 

5) Ewentualnie harmonogram zapłaty za wykonane analizy w przypadku rozliczeń 

częściowych.  

 

 

 


