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Dział	I.	Przedmiot	zamówienia	(zapytania)	

1. Przedmiotem	 zamówienia	 (zapytania)	 jest	 sprzedaż	 i	 dostarczenie	 Zamawiającemu	 120	 sztuk	
szczurów	laboratoryjnych	(samice)	oraz	o	właściwościach	opisanych	odpowiednio	dla	danej	partii	
dostarczanych	zwierząt	w	ust.	2	poniżej.		

2. Stanowiące	przedmiot	zamówienia	szczury	laboratoryjne	wymagają	dostarczenia,	żywe,	partiami		
(w	dwóch	etapach),	tj.:	

1) Etap	pierwszy	–	60	szt.,	wśród	których:	

a) 30	sztuk,	to	szczury	SHR/NCrl	(szczury	z	genetycznie	utrwalonym	nadciśnieniem),	wiek	
zwierząt	8	tygodni	(na	moment	dostarczenia	Zamawiającemu),	samice	zapłodnione,	
ciąża	 potwierdzona	 w	 3	 dobie,	 dostarczenie	 Zamawiającemu	 w	 4	 dobie	 ciąży,		
z	certyfikatem	zdrowia	-	weterynaryjne	świadectwo	zdrowia	CRL	(ang.	Charles	River	
Laboratories)	w	odniesieniu	do	wskazanej	partii	zwierząt;	

b) 30	 sztuk,	 to	 szczury	WKY/NCrl	 (szczury	 bez	 genetycznie	 utrwalonego	 nadciśnienia,	
stanowiące	 grupę	 kontrolną	 względem	 grupy	 SHR/NCrl),	 wiek	 zwierząt:	 8	 tygodni		
(na	moment	dostarczenia	Zamawiającemu),	samice	zapłodnione,	ciąża	potwierdzona	
w	3	dobie,	dostarczenie	Zamawiającemu	w	4	dobie	ciąży,	z	certyfikatem	zdrowia	 -	
weterynaryjne	 świadectwo	 zdrowia	 CRL	 (ang.	 Charles	 River	 Laboratories)		
w	odniesieniu	do	wskazanej	partii	zwierząt;	

2) Etap	drugi	–	60	szt.,	wśród	których:	

a) 30	sztuk,	to	szczury	SHR/NCrl	(szczury	z	genetycznie	utrwalonym	nadciśnieniem),	wiek	
zwierząt	8	tygodni	 (na	moment	dostarczenia	Zamawiającemu),	samice	zapłodnione,	
ciąża	 potwierdzona	 w	 3	 dobie,	 dostarczenie	 Zamawiającemu	 w	 4	 dobie	 ciąży,		
z	certyfikatem	zdrowia	-	weterynaryjne	świadectwo	zdrowia	CRL	(ang.	Charles	River	
Laboratories)	w	odniesieniu	do	wskazanej	partii	zwierząt;	

b) 30	 sztuk,	 to	 szczury	WKY/NCrl	 (szczury	 bez	 genetycznie	 utrwalonego	 nadciśnienia,	
stanowiące	 grupę	 kontrolną	 względem	 grupy	 SHR/NCrl),	 wiek	 zwierząt:	 8	 tygodni		
(na	moment	dostarczenia	Zamawiającemu),	samice	zapłodnione,	ciąża	potwierdzona	
w	 3	 dobie,	 dostarczenie	 Zamawiającemu	 w	 4	 dobie	 ciąży,	 z	 certyfikatem	 zdrowia		
-	 weterynaryjne	 świadectwo	 zdrowia	 CRL	 (ang.	 Charles	 River	 Laboratories)		
w	odniesieniu	do	wskazanej	partii	zwierząt.	

3. Zwierzęta	 (szczury	 laboratoryjne,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 1	 i	 2	 powyżej)	 musza	 pochodzić		
z	 hodowli	 podmiotu	 (Hodowcy)	 wpisanego	 (minimum	 jako	 hodowca)	 do	 aktualnego	 rejestru,		
o	którym	mowa	w	art.	26	 	ustawy	z	dnia	15.01.2015	r.	o	ochronie	zwierząt	wykorzystywanych		
do	 celów	 naukowych	 lub	 edukacyjnych	 (zwanej	 dalej	 również	 „Ustawą”).	 W	 przypadku	
hodowców,	 mających	 siedzibę	 lub	 miejsce	 zamieszkania	 poza	 granicami	 Polski	 –	 szczury	
laboratoryjne,	o	których	mowa	w	ust.	1	i	2	powyżej	powinny	pochodzić	z	legalnej	hodowli.		

4. Podmiot	 dostarczający	 zwierzęta	 (szczury	 laboratoryjne	 stanowiące	 przedmiot	 niniejszego	
zamówienia)	 Zamawiającemu,	 musi	 być	 podmiotem	 wpisanym	 (minimum	 jako	 dostawca)		
do	 aktualnego	 rejestru,	 o	 którym	mowa	 w	 art.	 26	 ww.	 Ustawy,	 a	 -	 w	 przypadku	 podmiotów	
dostarczających	zwierzęta,	pochodzące	od	hodowców	z	krajów	innych	niż	Polska,	dopuszczonych		
na	 podstawie	 ust.	 3	 powyżej	 (zadanie	 ostatnie)	 –	 podmiotem	 posiadającym	 wymaganą	
autoryzację	wystawioną	przez	hodowcę	danego	szczepu,	potwierdzającą	możliwość	dostarczania	
tych	zwierząt	na	teren	Polski.								

5. Oczekiwany	termin	dostarczenia	Zamawiającemu	zwierząt	w	ramach:	

1) Etapu	 pierwszego	 w	 rozumieniu	 ust.	 2	 pkt	 1	 lit	 a)	 i	 b)	 –	 w	 terminie	 uzgodnionym		
z	 Zamawiającym,	 uwzględniającym	 jednak	 możliwości	 pozyskania	 zwierząt	 o	 cechach	
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wskazanych	w	ust.	2	pkt	1	 lit	a)	 i	b)	niniejszego	dokumentu,	 	przy	czym	nie	może	to	być	
termin	późniejszy	niż	180	dni	(maksymalnie	180	dni)	od	zawarcia	umowy	o	zamówienie,		
o	której	mowa	w	dziale	II	ust.	4	i	dziale	IX	niniejszego	dokumentu	(zwanej	dalej	„Umową		
o	zamówienie”	lub	„Umową”)	

2) Etapu	 drugiego	 w	 rozumieniu	 ust.	 2	 pkt	 2	 lit	 a)	 i	 b)	 –	 w	 terminie	 uzgodnionym		
z	 Zamawiającym,	 uwzględniającym	 jednak	 możliwości	 pozyskania	 zwierząt	 o	 cechach	
wskazanych	w	ust.	2	pkt	2	 lit	a)	 i	b)	niniejszego	dokumentu,	przy	czym	nie	może	to	być	
termin	późniejszy	niż	210	dni	(maksymalnie	210	dni)	od	zawarcia	Umowy	o	zamówienie	

6. Ilekroć	 w	 	 postanowieniach	 powyższych	 mowa	 jest	 o	 „dostarczeniu	 szczurów	 (zwierząt)	
laboratoryjnych	 Zamawiającemu”	 czy	 też	 w	 dalszych	 postanowieniach	 mowa	 będzie		
o	 „dostarczeniu	 szczurów”	 lub	 „dostarczeniu	 Zamawiającemu”	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	
dostarczenie	w	miejsce	wskazane	przez	Zamawiającego	na	etapie	realizacji	zamówienia,	przy	czym	
Zamawiający	 zapewnia,	 iż	 miejscem	 tym	 będzie	 pomieszczenie/pomieszczenia	 zlokalizowane		
na	 terenie	 Poznania	 (Polska),	 które	 będzie	 ośrodkiem	w	 rozumieniu	 art.	 2	 pkt	 8	 ww.	 Ustawy		
o	 ochronie	 zwierząt	 wykorzystywanych	 do	 celów	 naukowych	 lub	 edukacyjnych.	 Dopuszcza		
się	transport	zbiorczy	(w	ramach	danego	Etapu)	w	klatkach	z	odpowiednim	filtrem	(wymagane	
klatki	 indywidualnie	 wentylowane,	 zapewniające	 sterylność	 i	 izolację	 od	 środowiska	
zewnętrznego).	

7. Zwierzęta	 (szczury)	 stanowiące	 przedmiot	 niniejszego	 zamówienia	 są	 nabywane	 i	 podlegają	
dostarczeniu	Zamawiającemu	wyłącznie	do	 celów	wykonania	badań	naukowych	 realizowanych		
w	 ramach	 projektu	 pn.	 „Udział	 flawonoidów	 nad	 rozwojem	 nadciśnienia	 tętniczego	
indukowanego	ciążą	-	badania	in	vitro	i	in	vivo”,	objętego	wnioskiem	zarejestrowanym	w	systemie	
OSF	 (Obsługa	 Strumieni	 Finansowania)	 administrowanym	 przez	 OPI	 (Ośrodek	 Przetwarzania	
Informacji)	 pod	 numerem	 2017/25/B/NZ7/02741	 i	 przyjętego	 do	 finansowania	 w	 ramach	
ogłoszonego	przez	Narodowe	Centrum	Nauki	w	Krakowie	konkursu	„OPUS	13”	–	zwanego	dalej	
„Projektem”.		

8. Badania	 naukowe,	 o	 których	mowa	powyżej	 (realizowane	w	 ramach	 Projektu)	 stanowią	 prace	
badawczych,	 eksperymentalne,	 naukowych	 lub	 rozwojowych,	 o	 których	 mowa		
w	art.	4d	ust.	1	pkt	1	ustawy	–	Prawo	zamówień	publicznych,	które	nie	służą	prowadzeniu	przez	
Zamawiającego	 produkcji	 masowej	 służącej	 osiągnięciu	 rentowności	 rynkowej	 lub	 pokryciu	
kosztów	badań	lub	rozwoju.		

Dział	II.	Warunki	ubiegania	się	o	zamówienie	i	jego	realizacji		
(postanowienia	ogólne)	

1. Podstawą	 możliwości	 ubiegania	 się	 o	 udzielenie	 niniejszego	 zamówienia	 jest	 złożenie	
Zamawiającemu	pisemnej	oferty.	Minimalne	warunki	jakim	powinna	odpowiadać	złożona	oferta,	
szczegółowy	sposób	jej	przygotowania	i	złożenia	(w	tym	maksymalny	termin	w	jakim	oferta	może	
być	złożona	Zamawiającemu)	określają	postanowienia	IV	niniejszego	dokumentu.	

2. Z	 zastrzeżeniem	ograniczeń	 i	 innych	wymogów	wynikających	 z	 postanowień	 działu	 I	 ust.	 3	 i	 4	
niniejszego	 dokumentu,	 każdy	 podmiot	 prawa	 (osoba	 fizyczna,	 osoba	 prawna,	 jednostka	
organizacyjna	 nieposiadająca	 osobowości	 prawnej)	 jest	 uprawniony	 do	 złożenia	 oferty.	 Ofertę	
mogą	złożyć	również	dwa	lub	więcej	podmiotów	prawa	działających	wspólnie	(oferta	wspólna),	
przy	 czym	 ten	 sam	 podmiot	 prawa	 może	 złożyć	 (w	 tym	 również	 jako	 działający	 wspólnie)		
nie	więcej	niż	jedną	ofertę.		

3. Poprzez	 złożenie	 oferty	 Zamawiającemu	 składający	 ją	 podmiot	 (zwany	 dalej	 również	 jako	
„Oferent”)	 akceptuje	 warunki	 niniejszego	 postępowania	 określone	 w	 niniejszym	 dokumencie,		
a	w	przypadku	 jego	zmian	(modyfikacji)	dokonanych	w	trybie	wskazanym	w	dziale	X	ust.	1	–	3	
niniejszego	 dokumentu,	 przez	 złożenie	 oferty	 akceptuje	 również	 warunki	 niniejszego	
postępowania	w	stanie	po	dokonaniu	takich	zmian	(modyfikacji).		



Znak	(numer	referencyjny):	TA/Zp-3/19	
	

4	

	

4. Z	 zastrzeżeniem	ust.	 5	 poniżej,	 realizacja	 niniejszego	 zamówienia	nastąpi	w	oparciu	o	 zawartą		
w	 formie	 pisemnej	 (z	 podmiotem,	 którego	 oferta	 zostanie	 uznana	 za	 najkorzystniejsza		
w	rozumieniu	działu	V	niniejszego	dokumentu)	umowę	(Umowę	o	zamówienie),	przygotowaną	
stosowanie	do	postanowień	działu	IX,	w	tym	wskazany	tam	istotne	postanowienia	tej	Umowy.		

5. Żadnemu	z	zainteresowanych	udziałem	w	niniejszym	postępowaniem	(w	tym	Oferentowi,	który	
złoży	 ofertę	 uznaną	 za	 najkorzystniejszą	 stosownie	 do	 działu	 V	 niniejszego	 dokumentu),		
nie	 przysługuje	 roszczenie	 o	 zawarcie	 Umowy	 (tym	 samym,	 ani	 samo	 złożenie	 oferty		
w	odpowiedzi	 na	niniejsze	 zapytanie,	 ani	 też	uznanie	 jej	 za	najkorzystniejszą	nie	będzie	 łączyć		
się	z	obowiązkiem	zawarcia	przez	Zmawiającego	Umowy	o	zamówienie).	

6. Do	 zamówienia	 z	 niniejszego	 zapytania	 ofertowego	 nie	 ma	 zastosowania	 ustawa	 z	 dnia	 29	
stycznia	2004	r.	-	Prawo	zamówień	publicznych	(zwanej	dalej	w	skrócie	„ustawą	PZP”),	w	oparciu		
o	jej	art.	4d	ust.	1	pkt	1.			

7. W	 kwestiach	 nie	 uregulowanych	 niniejszym	 dokumentem	 (lub	 nieuregulowanych	 inaczej)	
zastosowanie	ustawa	z	dnia	23.04.1964	r.	-	kodeks	cywilny	(dalej	w	skrócie	„k.c.”).		

8. Jeżeli	w	dokumentach	przedkładanych	Zamawiającemu	w	związku	z	niniejszym	postępowaniem,	
w	 szczególności	 w	 ofercie	 podaje	 informacje	 stanowiące	 tajemnice	 przedsiębiorstwa		
w	rozumieniu	ustawy	z	dnia	16.04.1993	r.	o	zwalczaniu	nieuczciwej	konkurencji	i	wyraża	wolę,	aby	
wskazane	 informacje	 nie	 podlegały	 ujawnieniu	 osobom	 trzecim,	 powinien,	 nie	 później		
niż	 na	 moment	 ich	 złożenia	 zastrzec,	 że	 nie	 mogą	 być	 one	 udostępniane	 oraz	 wykazać,		
że	 zastrzeżone	 informacje	 stanowią	 tajemnicę	 przedsiębiorstwa.	 Zastrzeżenie	 tajemnicy	
przedsiębiorstwa	w	zakresie	dotyczącym	składanej	oferty	nie	może	dotyczyć	informacji,	o	których	
mowa	w	dziale	V	ust.	1	pkt	1)	–	3)	niniejszego	dokumentu.	

Dział	III.	Dane	osobowe	

1. Postępowanie	niniejsze	łączy	się	z	przetwarzaniem	danych	osobowych	w	rozumieniu	przepisów	
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)	 –	 zwane	 dalej		
w	skrócie	„RODO”.		

2. Dane	 osobowe,	 o	 których	mowa	w	 ust.	 1	 powyżej	 (zwane	 dalej	 „danymi	 osobowymi”)	mogą		
w	 dotyczyć	 tak	 samego	 podmiotu	 składającego	 ofertę	 (Oferenta),	 będącego	 osobą	 fizyczną		
(w	tym	również	Oferenta,	który	prowadzi	jednoosobową	działalność	gospodarczą),	jak	i	innych	niż	
Oferent	 osób	 fizycznych	 -	 jeżeli	 ich	 dane	 znajdą	 się	 w	 składanych	 Zamawiającemu	 w	 ramach	
niniejszego	postępowania	(lub	w	związku	z	tym	postępowaniem)	dokumentach,	w	szczególności	
w	ofercie	(np.	dane	osób	składających	ofertę,	dane	osób	do	kontaktowania	Zamawiającym).	

3. Informacje	 o	 Zamawiającym	 jako	 administratorze	 przetwarzającym	 dane	 osobowe	 znajdujące		
się	ofercie	czy	innych	ewentualnych	dokumentach	składanych	Instytutowi	Włókien	Naturalnych		
i	Roślin	Zielarskich	w	związku	z	niniejszym	postępowaniem,	jak	też	podstawy	prawne	i	zakres	tego	
przetwarzania	na	podstawie	art.	13		(i	ewentualnie	art.	14)	RODO	podaje	załącznik	nr	1	niniejszego	
dokumentu	(Klauzula	informacyjna	RODO).		

	Dział	IV.	Oferta	(w	tym	termin	jej	złożenia	i	otwarcia)	

1. Oferta	na	przedmiot	niniejszego	zamówienia	winna	zawierać	następujące	informację	minimum:		

1) Oczekiwane	 przez	 Oferenta	 wynagrodzenie	 z	 tytułu	 realizacji	 zamówienia.	
Wynagrodzenie	to	powinno	być	podane	jako	jedna	kwota,	zawierająca	w	sobie	wszystkie	
koszty	 realizacji	 zamówienia	 leżące	 po	 stronie	 składającego	 ofertę,	 stosownie		
do	warunków	wynikających	 ze	 złożonej	oferty	oraz	niniejszego	dokumentu	 (obejmując		
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w	 sobie	 w	 szczególności	 cenę	 z	 tytułu	 sprzedaży	 wszystkich	 120	 szczurów		
(o	 	 właściwościach	 określonych	 w	 dziale	 I	 ust.	 1	 i	 2	 niniejszego	 dokumentu),		
a	także	ich	dostarczenia	Zamawiającemu	stosownie	do	wymogów	niniejszego	dokumentu	
oraz	obowiązujących	w	tym	zakresie	przepisów	prawa.	Wyżej	wskazane	wynagrodzenie	
powinno	 być	 również	 podane	 w	 ofercie	 jako	 kwota	 brutto	 (wraz	 z	 podatkiem	 VAT,		
jeżeli	 składający	 ofertę	 jest	 podatnikiem	 tego	 podatku),	 przy	 czym,	 	 nie	 kalkuluje		
się	podatku	VAT	w	wynagrodzeniu	podawanym	w	ofercie	w	tym	zakresie	i	przypadkach,	
które	zgodnie	z	obowiązującą	w	Polsce	ustawą	o	podatku	VAT,	prowadzą	do	powstania	
obowiązku	 podatkowego	 po	 stronie	 Zamawiającego.1	 Zamawiający	 (Instytut	Włókien	
Naturalnych	 i	 Roślin	 Zielarskich)	 informuje	 jednocześnie,	 iż	 jest	 czynnym	 podatnikiem	
VAT.	Wynagrodzenie	w	ofercie	należy	podać	w	walucie	polskiej	(PLN);		

2) Termin	(okres)	przez	jaki	składający	ją	Wykonawca	pozostał	będzie	związany	swoją	ofertą,	
przy	czym	musi	to	być	termin	nie	krótszy	niż	30	dni	licząc	od	dnia,	który	stanowi	termin	
składania	ofert.	Powyższe	stanowi	odrębne	uregulowanie	w	zakresie	terminu	związania	
ofertą,	o	którym	mowa	w	art.	703	§	1	k.c.;	

3) Identyfikować	podmiot,	który	ją	składa	(Oferenta);	

4) Dane	do	kontaktu,	ze	składającym	ofertę	(poczta	e-mail,	nr	telefonu).	

2. W	przypadku,	gdy	składana	oferta	(lub	 inne	dokumenty	składane	wraz	z	ofertą)	zawierać	będą	
dane	 osobowe	 osób	 fizycznych	 innych	 niż	 Oferent	 (np.	 imię	 i	 nazwisko	 osoby/osób	
reprezentujących	Oferenta),	zalecane	jest	również,	aby	oferta	ta	zawierała	również	zapewnienie	
o	przekazaniu	tym	osobom	Klauzuli	informacyjnej	RODO,	o	której	mowa	w	dziale	III	ust.	3	SIWZ	
(znajdującej	się	w	załączniku	nr	1	niniejszego	dokumentu).	

3. W	 przypadku,	 gdy	 na	 etapie	 po	 złożeniu	 oferty	 i	 w	 związku	 z	 niniejszym	 postępowaniem		
(w	 tym	 również	na	 etapie	 ewentualnego	przygotowania,	 zawierania	 czy	wykonywania	Umowy		
o	zamówienie)	składane	będą	Zamawiającemu	dokumenty	czy	innego	rodzaju	informacje,	które	
zawierać	 będą	 dane	 osobowe	 innych	 osób	 fizycznych	 niż	 Wykonawca,	 zalecane	 jest	 również,		
aby	 składana	 oferta	 zawierała	 zapewnienie	 Oferenta	 o	 podjęciu	 się	 każdorazowego	
przekazywania	tym	osobom	ww.	Klauzuli	informacyjnej	RODO.	

4. Postanowienia	ust.	2	 i	3	powyżej	nie	naruszają	obowiązków	wynikających	z	RODO	(w	tym	jego		
art.	13	i	14),	ciążących	na	Wykonawcy	w	odniesieniu	do	osób	fizycznych,	których	dane	osobowe	
będą	Zamawiającemu	przekazane	w	związku	z	niniejszym	postępowaniem,	czy	też	przekazywane	
w	związku	z	przygotowaniem,	zawarciem	lub	wykonywaniem	Umowy	o	zamówienie.	

5. Ofertę	 zaleca	 się	 przygotować	 na	 Formularzu	 ofertowym,	 który	 stanowi	 załącznik	 nr	 2		
do	 niniejszego	 dokumentu	 (Formularz	 uwzględnia	 wymagania	 ust	 1	 powyżej	 oraz	 zalecenia,		
o	których	mowa	w	ust.	2	i	3	powyżej).	

6. Ofertę	należy	złożyć	w	j.	polskim.	

																																																													
1	Dotyczy	to	przypadków	wskazanych	w	ustawie	o	podatku	VAT,	w	których	obowiązek	obliczenia	i	zapłaty	podatku	VAT	obciąża	nabywcę	
towaru	lub	usługi	(w	tym	przypadku	Instytut	Włókien	Naturalnych	i	Roślin	Zielarskich).	Chodzi	tu	przede	wszystkim	o	tzw.	odwrócony	VAT	
mający	 generalnie	 miejsce	 w	 przypadku	 wewnątrzwspólnotowego	 nabycia	 towarów	 (nabycia	 od	 kontrahentów	 mających	 siedzibę		
lub	miejsce	zamówienia	w	 innym	kraju	członkowskim	Unii	Europejskiej).	Dalsze	szczegóły	w	tej	kwestii	 (jak	 i	 inne	przypadki,	w	których	
podatek	VAT	od	transakcji	obciąża	nabywcę)	podaje	ustawa	o	podatku	VAT,	w	tym	jej	art.	17).	Zob.	również	postanowienia	działu	V	ust.	4	
niniejszego	dokumentu.		
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7. Ofertę	należy	sporządzić	i	złożyć	Zamawiającemu	w	postaci	utrwalonej	na	dokumencie,	podpisaną	
przez	osobę/osoby	uprawnione	do	reprezentowania	podmiotu/podmiotów	składających	ofertę.2	
Te	 części	 oferty	 (lub	 ewentualnych	 innych	 dokumentów	 składanych	 Zamawiającemu		
wraz	 z	 ofertą),	 których	 dotyczyć	 ma	 zastrzeżenie	 tajemnicy	 przedsiębiorstwa,		
o	 której	 mowa	 w	 dziale	 II	 ust.	 8	 niniejszego	 dokumentu,	 zaleca	 się	 przedłożyć	 z	 widocznym	
oznaczeniem,	że	stanowią	tajemnicę	przedsiębiorstwa.			Zastrzeżenie	tajemnicy	przedsiębiorstwa	
nie	może	dotyczyć	informacji,	o	których	mowa	w	ust.	1	pkt	1)	–	3)	powyżej.			

8. Ofertę	 należy	 złożyć	 najpóźniej	w	dniu	 04.04.2019	 r.	 do	 godz.	 11.45.	Niniejszy	 termin	 uznaje		
się	 za	 zachowany,	 jeżeli	 przed	 jego	 upływem	 oferta	 zostanie	 złożona	w	 pok.	 32	 (sekretariat)		
na	pierwszym	piętrze	budynku	 Instytutu	Włókien	Naturalnych	 i	Roślin	Zielarskich,	ul.	Wojska	
Polskiego	71b,	60-630	Poznań.	Zaleca	się,	aby	oferta	została	złożona	w	zamkniętym	opakowaniu	
oznaczonym	w	następujący	sposób:		

Instytut	Włókien	Naturalnych	i	Roślin	Zielarskich	
ul.	Wojska	Polskiego	71b,	60-630	Poznań	

z	dopiskiem	według	wzoru:		

„Oferta	 na	 dostawę	 zwierząt	 laboratoryjnych.	 Znak	 sprawy:	 TA/Zp-3/19.	Nie	 otwierać	
przed	wyznaczonym	w	postępowania	terminem	otwarcia	ofert.”	

9. Wyznaczony	w	niniejszym	ust.	8	powyżej	termin	składania	ofert,	Zamawiający	może	przedłużyć		
w	trybie	i	na	warunkach	określonych	w	dziale	X	ust.	1	–	3	niniejszego	dokumentu.	Jeżeli	do	takiej	
zmiany	dojdzie	-	 ilekroć	w	dalszych	częściach	niniejszego	dokumentu	mowa	będzie	o	„terminie	
składania	ofert”	–	rozumieć	przez	to	należy	termin	na	złożenie	oferty	ustalony	w	wyniku	ostatniej	
zmiany	w	tym	zakresie.	

10. Składający	 ofertę	 (Oferent)	 może	 ją	 zmienić	 lub	 wycofać	 (i	 ewentualnie	 złożyć	 ponownie),		
pod	warunkiem,	że	czynności	te	zostaną	dokonane	przed	upływem	terminu	składania	ofert.		

11. Na	wniosek	Oferenta	(podmiotu,	który	złoży	Zamawiającemu	ofertę	w	odpowiedzi	za	zapytanie	
stanowiące	przedmiot	niniejszego	postępowania)	Zamawiający	powiadomi	go	o	ofertach,	które	
zostały	 mu	 złożone,	 wraz	 z	 podaniem	 znajdującej	 się	 w	 każdej	 z	 nich	 kwot	 wynagrodzenia,		
o	 którym	mowa	w	 	 ust.	 1	 pkt	 1)	 powyżej.	 Informacje,	 o	 których	mowa	powyżej	 będą	 podane	
wnioskodawcy	nie	wcześnie	niż	po	upływie	terminu	składania	ofert.	

12. Oferty	złożone	z	zachowaniem	terminu	składania	ofert	podlegać	będą	badaniu	i	ocenie,	stosownie	
do	postanowień	działów	V	–	VII	niniejszego	dokumentu.	Wskazane	czynności,	w	 tym	czynność	
otwarcia	ofert,	odbędą	się	nie	wcześniej	niż	po	upływie	terminu	składania	ofert.		

13. Oferty	 złożone	 po	 terminie	 składania	 ofert	 zostaną	 zwrócone	 podmiotom,	 którzy	 je	 złożyli,		
jeżeli	złożą	Zamawiającemu	wniosek	o	zwrot	oferty.		

14. W	przypadkach	innych	niż	wskazane	w	ustępie	powyższym	złożone	oferty	nie	podlegają	zwrotowi.	
Złożenie	 oferty	 po	 terminie	 składania	 ofert	 nie	 wyłącza	 prawa	 Zamawiającego	 do	 zapoznania		
się	 z	 jej	 treścią,	w	szczególności	w	celu	wykonania	 jej	 zwrotu	w	przypadkach,	o	których	mowa		
w	ustępie	powyższym.	

																																																													
2	 Tym	 samym,	 w	 niniejszym	 postępowaniu	 składanie	 Ofert	 nie	 jest	 dopuszczalne,	 ani	 faksem,	 ani	 za	 pomocą	 środków	 komunikacji	
elektronicznej,	w	tym	w	szczególności	pocztą	e-mail.	
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Dział	V.	Zasady	oceny	i	wyboru	podmiotu	(Oferenta)		
do	realizacji	zamówienia	

1. Jeżeli	 -	 stosownie	 do	 zastrzeżenia	 zawartego	 w	 dziale	 II	 ust.	 5	 niniejszego	 dokumentu	 -	
postępowanie	 niniejsze	 nie	 zostanie	 unieważnione	 (czy	 odwołane),	 propozycja	 realizacji	
zamówienia	 	 (zawarcia	 Umowy	 o	 zamówienie)	 zostanie	 zaproponowana	 Oferentowi,	 którego	
oferta	zostanie	uznana	za	ofertę	najkorzystniejszą.		

2. Z	zastrzeżeniem	postanowień	ustępów	poniższych	niniejszego	działu,	za	ofertę	najkorzystniejszą	
uznana	 będzie	 oferta	 o	 najniższym	 zaoferowanym	 w	 wykonaniu	 działu	 III	 ust.	 1	 pkt	 1)	
wynagrodzeniu	 za	 zamówienie	 (spośród	 złożonych	 w	 reakcji	 na	 niniejsze	 zapytanie	 ofert),		
pod	warunkiem,	że	nie	będzie	to	oferta	nieważna	w	sposób	nieusuwalny	w	rozumieniu	działu	
VI	niniejszego	dokumentu	(tj.	w	odniesieniu	do	oferty	nie	będzie	zachodzić	żadna	z	przesłanek	
negatywnych,	o	których	mowa	w	dziale	VI	ust.	1	niniejszego	dokumentu	lub	przesłanka/przesłanki	
takie	zostaną	usunięte	wskutek	działań	możliwych	do	podjęcia	na	podstawie	ww.	działu	VI).		

3. Jeżeli	 oferta	 o	 najniższym	 zaoferowanym	 wynagrodzeniu	 okaże	 się	 nieważna	 w	 sposób	
nieusuwalny,	 za	 najkorzystniejszą	 uznana	 będzie	 oferta	 z	 drugim	 w	 kolejności	 najniższym	
wynagrodzeniem	 za	 zamówienie,	 chyba	 że	 i	 ta	 oferta	 okaże	 się	 ofertą	 nieważną	 (w	 sposób	
nieusuwalny).	 W	 takim	 przypadku	 Zamawiający	 będzie	 uprawniony	 powtórzyć	 w	 odniesieniu		
do	 trzeciej	 (a	 potem	 następnej,	 a	 po	 niej	 ewentualnie	 dalszej	 następnej)	 oferty	 o	 najniższym	
kolejno	zaoferowanym	wynagrodzeniu,	aż	do	oferty	o	najniższym	wynagrodzeniu	spośród	ofert	
złożonych,	będącej	jednocześnie	ofertą,	w	odniesieniu	do	której	nie	będą	zachodzić	okoliczności	
skutkujące	jej	nieważnością	(tj.	w	odniesieniu	do	oferty	nie	będzie	zachodzić	żadna	z	przesłanek	
negatywnych,	 o	 których	mowa	 w	 dziale	 VI	 ust.	 1	 niniejszego	 dokumentu	 lub	 przesłanki	 takie	
zostaną	usunięte	wskutek	działań	możliwych	do	podjęcia	na	podstawie	ww.	działu	VI).		

4. W	 przypadku,	 gdy	 składający	 daną	 ofertę	 (Oferent),	 stosownie	 do	 obowiązujących	 przepisów	
ustawy	o	podatku	VAT,	nie	kalkuluje	w	cenie	za	zamówienie	podatku	VAT	[i	w	związku	z	czym,	
stosownie	 do	 informacji	 podanej	 w	 dziale	 IV	 ust.	 1	 pkt	 1)	 niniejszego	 dokumentu	 (część	
podkreślona)	nie	ujmuje	kwoty	podatku	VAT	w	tym	zakresie	w	zaoferowanym	wynagrodzeniu]	-	
na	 potrzeby	 samego	 tylko	 porównania	 zaoferowanego	 wynagrodzenia	 w	 tej	 ofercie		
z	 wynagrodzeniami	 w	 innych	 ofertach	 (w	 ramach	 działań	 powyższych),	 wszystkie	 oferty	 będą	
porównywane	wyłącznie	w	kwotach	netto	(bez	podatku	VAT).		

5. Z	zastrzeżeniem	postanowienia	ust.	6	powyżej	wybór	oferty	najkorzystniejszej	zostanie	dokonany	
również	w	przypadku,	gdy	podlegać	mu	będzie	tylko	jedna	oferta	w	odniesieniu	do	której	nie	będą	
zachodzić	 okoliczności	 skutkujące	 jej	 nieważnością	 (tj.	 w	 odniesieniu	 do	 oferty	 nie	 będzie	
zachodzić	 żadna	 z	 przesłanek	 negatywnych,	 o	 których	 mowa	 w	 dziale	 VI	 ust.	 1	 niniejszego	
dokumentu	 lub	 przesłanki	 takie	 zostaną	 usunięte	 wskutek	 działań	 możliwych	 do	 podjęcia		
na	podstawie	ww.	działu	VI).		

6. Zamawiający	zastrzega	sobie	prawo	odstąpienia	od	wyboru	oferty	najkorzystniejszej,	stosownie		
do	 ust.	 2	 -	 5	 powyżej	 w	 przypadku	 unieważnienia	 niniejszego	 postępowania	 	 na	 podstawie	
postanowień	działu	VII	niniejszego	dokumentu.	

7. Wybór	oferty	najkorzystniejszej	(przyjęcie	oferty)	nie	będzie	jednoznaczne	z	zawarciem	Umowy		
o	zamówienie.	Z	zastrzeżeniem	działu	II	ust.	5	oraz	działu	VII	niniejszego	dokumentu,	ewentualne	
zawarcie	pomiędzy	Zamawiającym	a	Oferentem	oferty	najkorzystniejszej	Umowy	o	zamówienie	
nastąpi	odrębnie,	w	terminie	związania	ofertą.		
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Dział	VI.	Oferty	nieważne	

1. Za	ofertę	 nieważną	 Zamawiający	 uzna	ofertę,	 która	 nie	 zostanie	 złożona	w	 terminie	 składania	
ofert,	bądź	też	oferty	(dwie	lub	więcej)	tego	samego	Oferenta,	złożone	w	terminie	składania	ofert.	
Z	zastrzeżeniem	ust.	2	–	10	poniżej	Zamawiający	uzna	za	nieważną	również	ofertę,	której	dotyczyć	
będzie	przynajmniej	jedna	z	następujących	okoliczności	(przesłanek	negatywnych):	

1) Oferta	 zawierać	 będzie	 postanowienia	 wskazujące,	 iż	 jej	 treść	 nie	 będzie	 odpowiadać	
wymaganiom	 minimum	 dotyczącym	 przedmiotu	 niniejszego	 zamówienia	 określonym		
w	dziale	I	ust.	1	-	6	niniejszego	dokumentu;		

2) Oferta	 będzie	 nie	 będzie	 zawierać	 informacji	 o	 oferowanym	 wynagrodzeniu		
za	 zamówienie,	 stosownie	 do	 działu	 IV	 ust.	 1	 pkt	 1)	 niniejszego	 dokumentu,	 będzie	
podawać	 wynagrodzenie	 w	 walucie	 innej	 niż	 polska	 lub	 podana		
w	 ofercie	 kwota	 tego	 wynagrodzenia	 zawierać	 będzie	 błąd	 –	 a	 wskazanych	 braków		
nie	będzie	można	poprawić	stosownie	do	postanowień	ust.7	poniżej;	

3) Oferta	nie	będzie	sporządzona	stosownie	do	postanowień	działu	IV	ust.	6	lub	7	niniejszego	
dokumentu);	

4) Oferta	nie	będzie	podawać	danych	pozwalających	na	ustalenie	podmiotu	 składającego	
ofertę	(Oferenta);	

5) Ten	sam	podmiot	(Oferent)	w	terminie	składania	ofert	złożył	w	niniejszym	postępowaniu	
więcej	niż	jedną	ofertę;		

6) Wskazany	 w	 ofercie	 termin	 związania	 ofertą	 jest	 krótszy	 niż	 wymagany	 na	 podstawie	
działu	IV	ust.	1	pkt	2)	niniejszego	dokumentu;		

7) Zamawiający	 dokonał	 poprawienia	 oferty	 w	 zakresie	 dopuszczalnym	w	 ust.	 7	 poniżej,		
na	które	składający	tę	ofertę	(Oferent)	nie	wyraził	zgody	(w	sposób	tam	wskazany);	

8) Składający	ofertę	(Oferent),	na	wezwanie,	o	którym	mowa	w	ust.	8	poniżej	(w	przypadku	
tam	 wskazanym)	 nie	 przedłoży	 Zamawiającemu	 w	 terminie	 pełnomocnictwa		
do	 reprezentowania	 go	 przez	 osobę/osoby,	 które	 podpisały	 ofertę	 lub	 przedłoży		
w	terminie	pełnomocnictwo	wadliwe.			

2. Z	zastrzeżeniem	ust.	3	i	4	poniżej,	w	przypadku	zaistnienia	po	stronie	Zamawiającego	wątpliwości	
co	do	wystąpienia	w	odniesieniu	do	danej	oferty	okoliczności,	o	których	mowa	w	ust.	1	pkt	1)	–	6)	
i	8)	powyżej	Zamawiający	może	zażądać	od	składającego	tę	ofertę	(Oferenta)	przedstawienia	mu	
stosownych	 wyjaśnień	 mających	 na	 celu	 usunięcie	 wątpliwości	 co	 do	 ważności	 oferty	 z	 tych	
okoliczności.	W	przypadku	wątpliwości	co	do	ważności	oferty	w	zakresie	dotyczącym	właściwości	
wymaganych	 do	 zaoferowania	 zwierząt	 lub	 warunków	 ich	 dostarczenia	 Zamawiającemu,	
Zamawiający	 ma	 również	 prawo	 zażądać	 przedstawienia	 sobie	 stosownych	 wiarygodnych	
dowodów	 potwierdzających	 zgodność	 oferty	 z	 wymaganiami	 działu	 I	 ust.	 1	 -	 4	 niniejszego	
dokumentu	lub	złożone	wcześniej	wyjaśnienia,	o	których	mowa	powyżej.	Uzyskane	wyjaśnienia	
lub	 dowody	 stanowić	 będą	 dopuszczalne	 doprecyzowanie	 oferty	 (integralną	 część	 złożonej	
oferty).	 Za	 złożenie	 wyjaśnień	 lub	 przedstawienie	 dowodów	 odpowiada	 podmiot	 składający	
ofertę,	 w	 odniesieniu	 do	 której	 	 Zamawiający	 zażądał	 przedstawienia	 wyjaśnień/dowodów		
jak	 wyżej.	 Nie	 złożenie	 wyjaśnień	 lub	 dowodów	 (lub	 przedłożenie	 ich	 w	 języku	 innym		
niż	dopuszczany	na	podstawie	działu	IV	ust.	6	niniejszego	dokumentu)	w	reakcji	na	ww.	żądanie	
ze	 strony	 Zamawiającego	 (w	 określonym	w	wezwaniu	 terminie,	 nie	 krótszym	 jednak	 niż	 3	 dni		
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od	 przesłania	 wezwania)	 uprawniać	 będzie	 Zamawiającego	 do	 uznania	 oferty	 za	 nieważną		
(w	oparciu	o	same	tylko	wątpliwości	po	stronie	Zamawiającego	co	do	ważności	oferty).	

3. Jeżeli	złożona	oferta	nie	będzie	odpowiadać	wymaganiu	wskazanemu	w	dziale	IV	ust.	7	(zadanie	
ostatnie)	 -	 Zamawiający	wezwie	 do	 złożenia	 oświadczenia	 o	wycofaniu	 zastrzeżenia	 tajemnicy	
przedsiębiorstwa	 w	 zakresie	 podanych	 w	 ofercie	 informacji,	 spośród	 wskazanych	 w	 dziale	 VI		
ust.	1	pkt	1),	2)	 lub	3)	niniejszego	dokumentu,	wyznaczając	Oferentowi	w	tym	zakresie	 termin		
na	 dokonanie	 tej	 czynności,	 przy	 czym	 będzie	 to	 termin	 nie	 krótszy	 niż	 3	 dni	 od	 przesłania	
wezwania.	 Dopiero	 brak	 zgody	 na	 złożenie	 oświadczenia	 o	 wycofaniu	 zastrzeżenia	 tajemnicy	
przedsiębiorstwa	 w	 odniesieniu	 do	 tych	 informacji	 lub	 nie	 złożenie	 takiego	 oświadczenia		
w	terminie	wyznaczonym	jak	wyżej	w	wezwaniu	skutkuje	nieważnością	tej	oferty.	W	przypadku,	
gdy	 złożona	 oferta	 nie	 będzie	 podawać	 danych	 identyfikujących	 podmiot	 składający	 ofertę		
a	możliwe	 będzie	 ich	 ustalenie	 poprzez	 kontakt	 ze	 składającym	 ofertę	 (a	 w	 przypadku	 oferty	
złożonej	przez	dwóch	lub	większa	liczbę	podmiotów	wspólnie	–	poprzez	kontakt	z	przynajmniej	
jednym	 z	 tych	 podmiotów),	 w	 szczególności	 na	 podstawie	 podanych	 w	 ofercie	 danych	
kontaktowych	–	oferta	zostanie	uznana	za	nieważną	na	podstawie	okoliczności,	o	której	mowa		
w	ust.	 1	 pkt	 4)	 powyżej	 dopiero	wtedy,	 gdy	w	 reakcji	 na	wezwanie	 ze	 strony	 Zamawiającego,		
w	 terminie	 wyznaczonym	 w	 wezwaniu	 (nie	 krótszym	 jednak	 niż	 3	 dni	 od	 daty	 przesłania	
wezwania),	 wezwany	 nie	 przedstawi	 Zamawiającemu	 na	 dokumencie	 danych	 identyfikujących	
podmiot/podmioty	 składające	 ofertę.	 Oświadczenie	 o	 wycofaniu	 zastrzeżenia	 tajemnicy	
przedsiębiorstwa	 lub	 dane	 identyfikacyjne	 –	 uzyskane	 w	 wyniku	 wezwania,	 o	 którym	 mowa	
powyżej	w	 niniejszym	 ustępie	 będą	 stanowić	 dopuszczalne	 doprecyzowanie	 oferty	 (integralną	
część	złożonej	oferty).	

4. W	przypadku	oferty	sporządzonej	w	 języku	 innym	niż	wymagany	na	podstawie	działu	 IV	ust.	6	
niniejszego	dokumentu	lub	w	przypadku,	gdy	oferta	nie	zawiera	terminu	związania	ofertą	-	oferta	
taka	 będzie	 uznana	 za	 nieważną	 dopiero	 wtedy,	 gdy	 w	 reakcji	 na	 wezwanie	 ze	 strony	
Zamawiającego	Oferent	(składający	ofertę),	w	terminie	wyznaczonym	w	wezwaniu	(nie	krótszym	
jednak	niż	3	dni	od	daty	przesłania	wezwania),	nie	złoży	Zamawiającemu	odpowiednio:	

1) wymaganego	tłumaczenia;	

2) oświadczenia	potwierdzającego,	iż	termin	związania	jego	ofertą	jest	nie	krótszy	niż	wymagane	
minimum,	o	którym	mowa	dziale	IV	ust.	1	pkt	2)	niniejszego	dokumentu	(oświadczenie	takie	
traktowane	będzie	jako	dopuszczalne	doprecyzowanie	oferty	i	będzie	stanowić	jej	integralną	
część).		

5. Działania,	o	których	mowa	w	ust.	2	-	4	powyżej	nie	będą	mogły	być	podjęte	a	podjęte	nie	będą	
wywoływać	 skutków	 „naprawczych”	 oferty	 w	 przypadku	 kiedy	 ich	 uwzględnienie	
(doprecyzowanie	 oferty	 skutek	 złożonych	 wyjaśnień	 czy	 złożonych	 dowodów)	 łączyłoby		
się	 z	 oczekiwaniem	 podwyższenia	 wynagrodzenia,	 o	 którym	 mowa	 w	 dziale	 IV	 ust.	 1	 pkt	 1)	
niniejszego	dokumentu.	Postanowienie	powyższe	niniejszego	ustępu	nie	naruszają	postanowień	
ust.	7	poniżej.	

6. Zamawiający	 ma	 również	 prawo	 ograniczyć	 się	 tylko	 do	 jednorazowego	 wezwania		
do	 przedstawienia	 danego	 dowodu/dowodów	 (wiarygodnych	 dokumentów),	 o	 których	 mowa		
w	 ust.	 2	 powyżej,	 jak	 też	 uzupełnienia	 braku	 objętego	 danym	 wezwaniem	 dokonywanym		
w	wykonaniu	postanowień	ust.	2	-	4	powyżej	(prawo	Oferenta	do	usunięcia	tego	samego	braku	
przysługuje	tylko	raz).	
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7. Samodzielnie	 lub	 na	 skutek	 wyjaśnień	 otrzymanych	 w	 trybie	 ust.	 2	 powyżej	 	 Zamawiający	
uprawniony	będzie	do	poprawienia	w	złożonej	ofercie	znajdujących	się	tam	oczywistych	omyłek	
rachunkowych,	jak	też	ewentualnych	błędów	w	kalkulacji	podatku	VAT	w	zaoferowanym	w	ofercie	
wynagrodzeniu	[w	tym	ewentualnych	błędów	z	przyjęcia	nieprawidłowej	stawki	VAT	lub	błędnego	
zastosowania	się	do	informacji,	o	której	mowa	w	dziale	 IV	ust.	1	pkt	1)	niniejszego	dokumentu	
[część	 podkreślona)].	 Poprawki	 nastąpią	 z	 uwzględnieniem	 konsekwencji	 rachunkowych	
dokonanych	 poprawek.	 W	 przypadku,	 gdy	 oferta	 zawierać	 będzie	 wynagrodzenie	 wymagane		
na	podstawie	działu	IV	ust.	1	pkt	1)	niniejszego	dokumentu		wyrażone	w	walucie	obcej	takiej	jak	
euro,	dolar	amerykański	 lub	 funt	brytyjski	Zamawiający	dokonana	przeliczenia	 tak	wyrażonego	
wynagrodzenia	 na	 walutę	 polską	 według	 kursu	 średniego	 kursu	 waluty,	 w	 której	 wyrażonej	
wynagrodzenie	w	ofercie	(euro,	dolar	amerykański	lub	funt	brytyjski)	ustalonego	przez	Narodowy	
Bank	 Polski	 (NBP)	 na	 dzień	 27.03.2019	 r.	 O	wskazanym	 powyżej	 poprawieniu	 czy	 przeliczeniu		
na	 walutę	 polską	 Zamawiający	 powiadomi	 Oferenta,	 którego	 ofertę	 poprawiono/przeliczono,	
informując	 go	 jednocześnie,	 iż	 przysługuje	mu	 prawo	 odmowy	wyrażenia	 zgody	 na	 dokonane	
poprawienie/przeliczenie.	 Poprawiana/przeliczona	 oferta	 podlega	 będzie	 uznana		
za	 nieważną	 wtedy,	 gdy	 kiedy	 składający	 ją,	 w	 terminie	 trzech	 dni	 od	 dnia	 przesłania		
mu	 zawiadomienia	 o	 dokonanym	 poprawianiu/przeliczeniu	 poinformuje	 Zamawiającego	
(osobiście	lub	przez	swojego	przedstawiciela	w	jeden	ze	sposobów	wskazanych	w	dziale	X	ust.	5	
niniejszego	 dokumentu),	 iż	 nie	 zgadza	 się	 na	 dokonane	 poprawienie.	 Jeżeli	 we	 wskazanym	
terminie	 brak	 zgody	 na	 dokonane	 poprawienie/poprawienia	 nie	 zostanie	 Zamawiającemu	
przedłożony,	 ma	 on	 prawo	 uznać,	 iż	 składający	 ofertę	 wyraził	 zgodę	 na	 dokonane	
poprawienie/poprawienia	(dokonane	poprawienia	są	wiążące	dla	składającego	ofertę).	

8. W	 przypadku	 wątpliwości	 Zamawiającego	 co	 do	 umocowania	 osoby	 składającej	 ofertę,		
w	 szczególności,	 gdy	 oferta	 zostanie	 podpisana	 przez	 osobę/osoby,	 których	 uprawnienie		
do	 reprezentacji	 składającego	ofertę	nie	wynika	 z	 ewidencji	 działalności	 gospodarczej	 (CEiIDG)		
lub	Krajowego	Rejestru	Sądowego	–	Rejestr	Przedsiębiorców,	Zamawiający	zastrzega	sobie	prawo	
wezwania	do	przedłożenia	sobie	stosownego	pełnomocnictwa	czy	pełnomocnictwa	niewadliwego	
(złożone	zostało	wadliwie)	w	wyznaczonym	w	wezwaniu	terminie	(nie	krótszym	jednak	niż	3	dni	
od	daty	przesłania	wezwania).		

9. Zamawiający	zastrzega	sobie	prawo	ograniczenia	się	w	badaniu	i	rozstrzyganiu	w	przedmiocie	tego	
czy	oferta	 jest	 oferta	ważna	 (w	 konsekwencji	 również	 podejmowana	działań,	 o	 których	mowa		
w	ust.	2	–	8	powyżej)	wyłącznie	w	odniesieniu	do	oferty,	która	miałaby	podlegać	uznaniu	za	ofertę	
najkorzystniejszą	 stosownie	 do	 działu	 V	 niniejszego	 dokumentu	 (z	 uwzględnieniem	 kolejności	
wskazanej	w	dziale	V	ust.	2	i	3).	

10. Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 również	 prawo	 odstąpienia	 od	 oceny	 i	 działań,	 stosownie		
do	 ust.	 1	 -	 9	 powyżej	 w	 przypadku	 zaistnienia	 podstaw	 do	 unieważnienia	 niniejszego	
postępowania	na	podstawie	działu	VII	poniżej.	

Dział	VII.	Zastrzeżenie	odwołania	lub	unieważnienia	postępowania	

1. Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 odwołania	 niniejszego	 postępowania	 lub	 unieważnienia		
bez	 podania	 przyczyny,	 przy	 czym	 odwołanie	 postępowania	 może	 nastąpić	 na	 etapie	 przed	
upływem	terminu	składania	ofert.				

2. Wskazane	 w	 ust.	 1	 powyżej	 prawo	 unieważnienia	 niniejszego	 postępowania	 może	 nastąpić			
na	każdym	jego	etapie	po	upływie	terminu	składania	ofert	(w	tym	również	etapie	po	ewentualnym	
wyborze	 oferty	 najkorzystniejszej,	 jeżeli	 niedoszło	 jeszcze	 do	 zawarcia	 Umowy	 o	 zamówienie)		
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i	może	mieć	w	 szczególności	miejsce,	 gdy	wystąpi	 będzie	 przynajmniej	 jedna	 z	 następujących	
okoliczności:	

1) W	terminie	składania	ofert	nie	złożono	żadnej	oferty	lub	każda	ze	złożonych	okaże	się	ofertą	
nieważną	w	rozumieniu	działu	VI	niniejszego	dokumentu		(w	odniesieniu	do	oferty	zachodzi	
przynajmniej	 jedna	 z	 przesłanek	 negatywnych,	 o	 których	 mowa	 w	 dziale	 VI	 ust.	 1,	
niemożliwa	 do	 usunięcia	 wskutek	 działań	 możliwych	 do	 podjęcia	 na	 podstawie	 działu		
VI	ust.	2	i	nast.	niniejszego	dokumentu);		

2) Okaże	 się,	 iż	 w	 oparciu	 o	 postanowienia	 działu	 V	 niniejszego	 zapytania	 nie	 istnieje	
możliwość	wskazania	jednej	oferty	najkorzystniejszej;			

3) W	sytuacji,	w	której	oferta	z	najniższym	wynagrodzeniem	za	zamówienie	lub	oferta	ceną		
za	zamówienie	w	ofercie	uznanej	za	najkorzystniejszą	(czy	możliwej	do	uznania	za	ofertę	
najkorzystniejszą)	 -	 przewyższa	 kwotę	 jaką	 Zamawiający	 zamierza	 przeznaczyć		
na	 sfinansowanie	 niniejszego	 zamówienia	 (120	 000	 zł	 netto	 +	 podatek	 VAT),	przy	 czym	
zamiast	 unieważnienia	 postępowania	 z	 tej	 przyczyny	 Zamawiający	 może	 również	
uzupełnić	 brakującą	 kwotę	 do	 wysokości	 wynagrodzenia	 za	 zamówienie	 w	 ofercie	
możliwej	do	uznania	 za	ofertę	najkorzystniejszą.	 Żadnemu	z	Oferentów	nie	przysługuje	
jednak	prawo	żądania	dokonania	wskazanego	wyżej	uzupełnienia	brakującej	kwoty;	

4) Z	innej	ważnej	dla	Zamawiającego	przyczyny,	w	szczególności,	gdy:	

a) Wskutek	zmiany	sytuacji	prawnej	 lub	 faktycznej	zaistniałej	po	 terminie	składania	
ofert	wybór	oferty	najkorzystniejszej	lub	zawarcie	Umowy	o	zamówienie	przestanie	
leżeć	w	interesie	Zamawiającego	lub	interesie	publicznym;	lub	

b) Przedmiot	oferty	uznanej	 lub	możliwej	 do	uznania	 za	najkorzystniejszą	 pomimo,		
iż	 spełnia	 formalnie	 wymagania	 określone	 w	 dziale	 I	 ust.	 1	 -	 6	 niniejszego	
dokumentu,		okaże	się	nieprzydatny	do	realizacji	celów,	dla	których	miał	podlegać	
nabyciu	(badania,	o	których	mowa	w	dziale	I	ust.	7	i	8);	lub	

c) Wynagrodzenie	 w	 ofercie	 uznanej	 lub	możliwej	 do	 uznania	 za	 najkorzystniejszą	
przekracza	 kwotę	 jaką	 Zamawiający	 zamierza	 przeznaczyć	 na	 sfinansowanie	
niniejszego	 zamówienia	 (podaną	 w	 pkt	 3	 powyżej)	 a	 z	 wiedzy	 Zamawiającego		
na	 rynku	 istnieje	 podmiot	 który	 mógłby	 zrealizować	 niniejsze	 zamówienie		
za	 wskazana	 kwotę,	 a	 który	 nie	 złożył	 oferty	 w	 niniejszym	 postępowaniu		
lub	 jego	 oferta	 nie	 może	 być	 uznana	 za	 ofertę	 ważną	 w	 rozumieniu	 działu	 VI	
niniejszego	dokumentu).		

3. Postanowienia	 ust	 2	 powyżej	 nie	 naruszają	 uprawnienia	 generalnego	 wynikającego		
z	ust.	1	powyżej.	Ocena	wystawienia	okoliczności,	o	których	mowa	w	ust.	1	i	2	[w	szczególności		
w	ust.	2	pkt	4)	powyżej]	należy	do	wyłącznej	kompetencji	Zamawiającego.	

4. Z	 tytułu	 odwołania	 lub	 unieważnienia	 postępowania	 uczestnikowi	 postępowania	 (Oferentowi)		
nie	będą	przysługiwać	żadne	roszczenia	względem	Zamawiającego.	

	
Dział	VIII.	Powiadomienie	o	wyniku	postępowania	

O	 wyborze	 oferty	 najkorzystniejszej	 albo	 unieważnieniu	 niniejszego	 postępowania	 Zamawiający	
powiadomi	 niezwłocznie	 poprzez	 zamieszczenie	 wskazanej	 informacji	 na	 stronie	 internetowej		
Zamawiającego	 (tam	gdzie	 zamieszczony	 jest	niniejszy	dokument	 z	 załącznikami).	 Zamiast	 lub	obok	
powyższego	możliwe	będzie	 również	przesłane	wyżej	wskazanej	 informacji	o	wyniku	postępowania	
Oferentom,	 którzy	 złożyli	 Zamawiającemu	ofertę	w	odpowiedzi	 za	 zapytanie	 stanowiące	przedmiot	
niniejszego	 postępowania	 (wystarczające	 w	 takim	 przypadku	 będzie	 również	 przesłanie	 informacji	
pocztą	e-mail.	
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Dział	IX.		Zawarcie	Umowy	o	zamówienie		
i	formalności	z	tym	związane	

1. W	 przypadku	 nie	 unieważnienia	 niniejszego	 postępowania	 na	 podstawie	 działu	 VII	 powyżej,	
Zamawiający	 zaproponuje	 zawarcie	 Umowy	 o	 zamówienie	 temu	 Oferentowi,	 którego	 oferta,		
w	 wykonaniu	 postanowień	 działu	 V	 niniejszego	 dokumentu,	 została	 uznana	 (wybrana)		
za	ofertę	najkorzystniejszą.	

2. Jeżeli	Oferent,	o	którym	mowa	w	ust.	1	powyżej	będzie	się	uchylał	od	zawarcia	Umowy	lub	też	
zawarcie	z	nim	takiej	Umowy	stanie	się	niemożliwe	z	innych	przyczyn	(w	szczególności	wskutek	
upływu	 terminu	 związania	 jego	 ofertą)	 -	 Zamawiający	 może	 ponownie	 (na	 tym	 etapie	
postępowania)	 podjąć	 działania,	 o	 których	 mowa	 dziale	 V	 ust.	 3	 niniejszego	 dokumentu		
i	w	ich	wyniku	zaproponować	zawarcie	Umowy	temu	Oferentowi,	którego	oferta	jest	ofertą,	która	
jest	kolejną	ważną	ofertą	podlegającą	uznaniu	za	najkorzystniejszą.			

3. Działania,	o	których	mowa	w	ust.	2	powyżej	 (ponowne	badanie	ofert	 i	proponowanie	zawarcia	
Umowy	Oferentowi	kolejno	drugiej,	trzeciej,	itd.	oferty	podlegającej	uznaniu	za	najkorzystniejszą)	
stanowią	 jednostronne	 uprawnienie	 Zamawiającego.	 Żadnemu	 z	 Oferentów	 nie	 przysługuje	
roszczenie	 o	 zawarcie	 Umowy,	 a	 tym	 samym	 również	 o	 roszczenie	 o	 podjęcie	względem	 nich	
działań,	o	których	mowa	w	ust.	2	powyżej.		

4. Umowa	 o	 zamówienie	 zostanie	 przygotowana	 w	 j.	 polskim	 przez	 Zamawiającego	 w	 oparciu		
o	ofertę	podmiotu	(Oferenta),	któremu	Zamawiający	zaproponuje	zwarcie	Umowy	w	wykonaniu	
postanowień	 ust.	 1	 –	 3	 powyżej	 oraz	 z	 uwzględnieniem	 zarysu	 następujących	 istotnych	
postanowień	(poniższa	ramka)	

1) Rodzaj	Umowy:	umowa	sprzedaży3	z	dostarczeniem	przedmiotu	sprzedaży	(zwierząt	–	
szczurów	laboratoryjnych)	

2) Przedmiot	 sprzedaży	 (w	 tym	 liczba	 szczurów	 laboratoryjnych	 i	 ich	 wymagane	
właściwości),	 sposób	dostarczenia,	w	 tym	 terminy	 i	miejsce	dostarczenia	 (i	wydania)	
przedmiotu	sprzedaży:	 zgodnie	 z	postanowieniami	działu	 I	ust.	1,	2,	5	 i	6	niniejszego	
dokumentu	oraz	ofertą	Oferenta,	z	którym	Umowa	będzie	zawierana.	W	szczególności,	
Umowa	 zawierać	 będzie	 postanowienie	 nakładające	 na	 Oferenta	 (stronę	 Umowy)	
obowiązek	 przedstawienia	 Zamawiającemu	 wraz	 z	 dostarczoną	 partią	 zwierząt	
certyfikatu	ich	zdrowia	-	weterynaryjnego	świadectwa	zdrowia	CRL				

3) Umowa	zawierać	będzie	postanowienie,	 iż	 jeżeli	 jej	przedmiot	(szczury	laboratoryjne)		
wymagać	 będzie,	 w	 części	 lub	 w	 całości,	 dokonania	 zgłoszenia	 celnego	 w	 celu	
wprowadzenia	 na	 obszar	 Rzeczpospolitej	 Polskiej,	 obowiązek	 dokonania	 takiego	
zgłoszenia,	bądź,	jeżeli	to	konieczne,	reprezentowania	Zamawiającego	przy	dokonaniu	
takiego	zgłoszenia,	należy	do	obowiązków	umownych	Oferenta	–	stronę	Umowy.	

4) Na	okoliczność	odbioru	danej	partii	zwierząt	Strony	Umowy	podpiszą	stosowny	protokół	
odbioru	(dalej	zwany	–	a	w	konsekwencji	zwany	w	Umowie	-	Protokołem	Odbioru).	

5) Górna	 wysokość	 (kwota)	 zapłaty	 z	 tytułu	 wykonania	 Umowy:	 Wynagrodzenie	
zaoferowane	 w	 ofercie	 Oferenta,	 z	 którym	 Umowa	 będzie	 zawierana	 (jeżeli	 kwota		
ta	była	na	etapie	badania	 i	oceny	poprawiana	w	sposób	 i	 trybie	wskazanym	w	dziale		
VI	niniejszego	dokumentu	–	wynagrodzenie	uzyskane	w	wyniku	takiego	poprawienia).		

																																																													
3	Tym	samym	używany	w	tytule	niniejszego	zapytania	czy	innych	jego	postanowieniach	(i	ewentualnie	załącznikach)	zwrot	„dostawa”	nie	jest	
dostawą	z	rozumieniu	kodeksu	cywilnego,	lecz	jest	pojęciem	skrótowym,	grupującym	w	sobie	w	sobie	cywilistyczną	sprzedaż	i	inne	czynności	
składające	się	na	przedmiot	niniejszego	zamówienia,	stosowanym	jedynie	na	wzór	określenia	„dostawa”	w	art.	art.	1	pkt	2	ustawy	z	dnia	29	
stycznia	2004	r.	-	Prawo	zamówień	publicznych.					
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W	Umowie	 zawarte	 zostanie	postanowienie	wskazujące,	 że	wskazana	kwota	 stanowi	
całość	wynagrodzenia	z	tytułu	realizacji	Umowy,	w	tym	w	szczególności	zawiera	w	sobie	
koszty	wymienione	w	dziale	IV	ust.	1	pkt	1)	niniejszego	dokumentu.					

6) Sposób	 zapłaty:	 według	 (ustalonego	 najpóźniej	 na	 etapie	 przygotowywania	 Umowy)	
wyboru	Oferenta,	z	którym	Umowa	będzie	zawierana,	spośród	następujących	opcji:		

a) Opcja	 nr	 1	 -	 całość	 po	 wykonaniu	 Umowy	 (dostarczeniu	 i	 wydaniu	 przedmiotu	
Umowy)	w	terminie	do	30	dni	od	dostarczenia	Zamawiającemu	faktury/rachunku	
(innego	 stosowanego	 według	 prawa	 kraju	 siedziby	 lub	 miejsca	 zamieszkania	
Oferenta	świadectwa	płatności);	lub		

b) Opcja	 nr	 2	 -	 zapłata	 odrębnie	 za	 każdy	 z	 dwóch	 etapów	 dostarczenia		
(etapy	w	rozumieniu	działu	I	ust.	2	niniejszego	dokumentu).	W	przypadku	wyboru	
wskazanej	opcji	(opcji	płatności	etapowej)	wskazana	wyżej	kwota	zapłaty	za	każdy		
z	 dwóch	 etapów,	 wynosić	 będzie	 50%	 całej	 ceny	 zapłaty	 z	 Umowy	 albo	 kwotę	
przybliżoną	 do	 ww.	 	 50%,	 tak	 aby	 pozwalało	 to	 poprawnie	 wystawać	
fakturę/rachunek	 (inne	 stosowane	 według	 prawa	 kraju	 siedziby	 lub	 miejsca	
zamieszkania	Oferenta	świadectwa	płatności	za	dany	etap).	Przy	wskazanej	opcji	-	
płatność	za	każdy	etap	każdorazowo	po	dostarczeniu	i	wydaniu	zwierząt	objętych	
danym	 etapem	w	 terminie	 do	 30	 dni	 	 od	 dostarczenia	 Zamawiającemu	 faktury/	
rachunku	 (innego	 stosowanego	 według	 prawa	 kraju	 siedziby	 lub	 miejsca	
zamieszkania	Oferenta	świadectwa	płatności);	lub		

c) Opcja	nr	3	-	w	formie	zaliczki	lub	przedpłaty	części	wynagrodzenia	z	Umowy,	przy	
czym	maksymalna	kwota	zaliczki/przedpłaty	nie	będzie	wyższa	niż	50%	całej	całego	
wynagrodzenia	 (zapłaty)	 z	 Umowy.	 W	 	 przypadku	 wyboru	 tej	 opcji	 (opcji		
z	 zaliczką/przedpłatą)	Oferent,	 z	którym	Umowa	będzie	zawarta	 (Strona	Umowy)	
wystawi	 stosowną	 fakturę/rachunek	 proforma	 (inne,	 stosowane	 w	 przypadkach	
otrzymania	zaliczki	według	prawa	kraju	siedziby	lub	miejsca	zamieszkania	Oferenta,	
świadectwo	 płatności),	 a	 płatność	 z	 tytułu	 zaliczki/przedpłaty	 zostanie	 dokonana		
w	 terminie	 do	 14	 dni	 od	 dostarczenia	 Zamawiającemu	 ww.	 faktury/rachunku	
proforma	(innego	stosowanego	w	przypadkach	otrzymania	zaliczki	według	prawa	
kraju	siedziby	lub	miejsca	zamieszkania	Oferenta	świadectwa	płatności).	Pozostała	
kwota	wynagrodzenia	(zapłaty)	z	Umowy	płatna	będzie	po	dostarczeniu	i	wydania	
całości	 przedmiotu	 Umowy	 (wszystkich	 zwierząt)	 w	 terminie	 do	 30	 dni		
od	 dostarczenia	 Zamawiającemu	 faktury/rachunku	 (innego	 stosowanego	 według	
prawa	kraju	siedziby	lub	miejsca	zamieszkania	Oferenta	świadectwa	płatności)							

7) Pozostałe	 warunki	 zapłaty:	 Płatność	 wynagrodzenia	 Umownego	 zawsze	 przelewam		
na	rachunek	wskazany	w	wystawionej	przez	Oferenta,	z	którym	Umowa	będzie	zawarta	
fakturze	 (a	 w	 przypadku,	 gdy	 Oferent	 nie	 wystawia	 faktur	 –	 rachunku	 lub	 innego	
stosowanego	 według	 prawa	 kraju	 siedziby	 lub	 miejsca	 zamieszkania	 Oferenta	
świadectwa	płatności).		

8) Umowa	zawierać	będzie	postanowienie	przyznające	Zamawiającemu	(jako	Kupującemu	
w	Umowie)	prawo	naliczenia	kar	umownych	z	tytułu	uchybienia	każdemu	z	terminów	
maksymalnych,	 o	 których	 mowa	 w	 dziale	 I	 ust.	 3	 niniejszego	 dokumentu.	 W	 takim	
przypadku	 kara	 umowna	 będzie	 wynosić	 300	 zł	 za	 każdy	 dzień	 zwłoki	 w	 stosunku		
do	 wymaganego	 terminu	 o	 terminu,	 przy	 czym	 wskazana	 kara	 będzie	 naliczana		
nie	wcześniej	niż	w	14-tym	dniu	pozostawania	w	zwłoce	a	łączna	(maksymalna)	kwota	
kary	 z	 tego	 tytułu	 będzie	 nie	 wyższa	 niż	 nie	 więcej	 niż	 10%	 całkowitej	 ceny	 zapłaty		
z	Umowy,	o	której	mowa	w	pkt	4)	powyżej.	Jeżeli	stosownie	do	działu	IV	ust	1	pkt	1)	
niniejszego	dokumentu	(część	podkreślona)	w	odniesieniu	Oferenta,	z	którym	umowa	
będzie	zawarta	ma	miejsce	tzw.	odwrócony	VAT,	wskazane	wyżej	10%	liczone	będzie		
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od	 ceny	 za	 zamówienie	 powiększonej	 o	 podatek	 VAT,	 który	 stosownie		
do	obowiązujących	przepisów	obciążać	będzie	Zamawiającego;	

9) Umowa	 zawierać	 będzie	 również	 postanowienie	 uprawniające	 Zamawiającego		
do	 naliczenia	 stronie	 drugiej	Umowy	 (Oferentowi,	 z	 którym	Umowa	będzie	 zawarta)	
kary	umownej	w	wysokości	10%	wskazanej	w	Umowie	ceny,	o	której	mowa	w	pkt	4)	
powyżej	w	przypadku	odstąpienia	od	zawartej	Umowy	 lub	 jej	 rozwiązania	 z	przyczyn	
leżących	 po	 stronie	 (Oferenta,	 z	 którym	 Umowa	 będzie	 zawarta).	 Analogiczne	
uprawnienie	 będzie	 również	 przysługiwać	Oferentowi	 (stronie	Umowy)	w	 przypadku	
odstąpienia	 od	 zawartej	 Umowy	 lub	 jej	 rozwiązania	 z	 przyczyn	 leżących	 po	 stronie	
Zamawiającego).	Jeżeli	stosownie	do	działu	IV	ust	1	pkt	1)	niniejszego	dokumentu	(część	
podkreślona)	w	odniesieniu	do	Oferenta,	z	którym	Umowa	będzie	zawarta	ma	miejsce	
tzw.	 odwrócony	 VAT,	 wskazane	 wyżej	 10%	 liczone	 będzie	 od	 ceny	 za	 zamówienie	
(wynagrodzenia	 Umownego)	 powiększonej	 o	 podatek	 VAT,	 który	 stosownie		
do	obowiązujących	przepisów	obciążać	będzie	Zamawiającego.		

10) Umowa	 będzie	 również	 postanowienie,	 iż	 w	 przypadkach,	 dla	 których	 w	 Umowie		
nie	 przewidziano	 odpowiedzialności	 w	 formie	 kar	 umownych,	 jej	 strony	 w	 razie	
niewykonania	 lub	 nienależytego	wykonania	Umowy	mogą	 dochodzić	 odszkodowania		
na	 zasadach	 ogólnych	 z	 kodeksu	 cywilnego,	 przy	 czym	 odpowiedzialność	
Zamawiającego	 z	 tytułu	 zwłoki	 w	 zapłacie	 wynagrodzenia	 Umownego	 będzie	 miała	
miejsce	maksymalnie	do	wysokości	odsetek	ustawowych;	

11) W	 przypadku,	 gdy	 Umowa	 zawierać	 będzie	 opcję	 zaliczki	 lub	 przedpłaty	 części	
wynagrodzenia	 z	 Umowy	 –	 Umowa	 zawierać	 będzie	 również	 postanowienie,		
iż	odstąpienie	od	Umowy	lub	jej	rozwiązanie	zobowiązywać	będzie	Oferenta,	z	którym	
Umowa	 będzie	 zawarta	 do	 zwrotu	 Zamawiającemu	 wpłaconej	 Oferentowi	
zaliczki/przedpłaty	nie	później	niż	w	ciągu	7	dni	od	złożenia	oświadczenia	o	odstąpieniu	
od	Umowy	 lub	 jej	 rozwiązania.	 Po	upływie	wskazanego	 terminu	 Zamawiający	będzie	
miał	 żądać	 zwrotu	 kwoty	 zaliczki/przedpłaty	 powiększonej	 o	 odsetki	 ustawowymi		
za	opóźnienie;							

12) Odpowiedzialność	 z	 tytułu	 rękojmi	 za	 wady	 przedmiotu	 umowy	 na	 warunkach	
wskazanych	w	polskim	kodeksie	cywilnym	

13) Rozstrzyganie	 ewentualnych	 sporów	 z	 Umowy	 przed	 sądem	właściwym	 dla	 siedziby	
Zamawiającego.	

5. Na	 etapie	 sporządzania	 Umowy	 o	 zamówienie	 dopuszczone	 będą	 uzupełnienia	 i	 korekty		
w	stosunku	do	ww.	istotnych	postanowień	Umowy	w	przypadkach	mających	na	celu:	

1) Poprawienie	ewentualnych	omyłek	 językowych,	np.	błędne	oznaczenia	umowy,	błędne	
odwołania	się	do	poszczególnych	jednostek	redakcyjnych	umowy,	itp);	

2) Uwzględnienie	 treści	 oferty	 podmiotu	 (Oferenta),	 z	 którym	 Umowa		
o	zamówienie	ma	być	zawarta;	

3) Uwzględnienie	 w	 Umowie	 okoliczności,	 że	 jej	 stroną	 będą	 Wykonawcy	 wspólnie	
ubiegający	 się	 o	 zamówienia	 (którzy	 złożyli	 Ofertę	 wspólną,	 o	 której	 mowa		
w	 dziale	 II	 ust.	 2	 niniejszego	 dokumentu,	 w	 tym	 w	 szczególności	 poprzez	 zapisanie		
w	Umowie,	że	wszyscy	Wykonawcy,	którzy	złożyli	Ofertę	wspólną	odpowiadają	solidarnie	
niewykonanie	lub	nienależyte	wykonanie	Umowy;	

4) Uwzględnienie	sytuacji,	w	której	Oferent	 (składający	ofertę),	 z	którym	Umowa	miałaby	
być	 zawarta,	 na	moment	 składania	 oferty	 Zamawiającemu	 (lub	 późniejszy)	miał	 swoją	
siedzibę	 lub	 miejsce	 zamieszkania	 w	 kraju	 będącym	 członkiem	 Unii	 Europejskiej	 (UE),		
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a	na	moment	zawierania		Umowy	kraj	ten	przestał	być	członkiem	UE.	W	takim	przypadku,	
dostosowanie	 Umowy	 polegać	 będą	 w	 szczególności	 te	 postanowienia	 istotnych	
postanowień	 umowy,	 podanych	 powiej,	 które	 dotyczącą	 podatków	 w	 ramach	
wynagrodzenia	 Umownego,	 tak	 aby	 uwzględniało	 ono	 sytuację	 prawną	 zaistniałą		
po	wystąpieniu	kraju	Oferenta	z	UE	(nieobowiązywanie	zasady	wewnątrzwspólnotowego	
nabycia).		

6. Zawarcie	 Umowy	 o	 zamówienie	 nastąpi	 w	 zachowaniem	 formy	 pisemnej	 (pod	 rygorem	
nieważności).		

7. Jeżeli	 ze	 strony	 Wykonawcy	 Umowę	 o	 zamówienie	 ma	 zawrzeć	 (podpisać)	 osoba	 lub	 osoby,	
których	 upoważnienie	 do	 zawarcia	 Umowy	 wynika	 z	 udzielonego	 pełnomocnictwa,		
a	 pełnomocnictwo	 to	 nie	 znajduje	 się	 w	 posiadaniu	 Zamawiającego	 (w	 szczególności	 jako	
pełnomocnictwo	przedłożone	wraz	 z	ofertą	 lub	na	etapie	badania	 i	 oceny	oferty	w	niniejszym	
postępowaniu),	Wykonawca,	najpóźniej	w	dniu	wyznaczonym	zawarcie	z	nim	Umowy,	przed	jej	
podpisaniem,	przekaże	Zamawiającemu	stosowne	pełnomocnictwo	do	zawarcia	Umowy.	

8. W	 razie	 wątpliwości	 przyjmuje	 się,	 iż	 za	 wskazane	 ust.	 2	 „uchylanie	 się	 od	 zawarcia	 Umowy”		
Zamawiający	może	uznać	działanie	lub	zaniechanie	Oferenta,	któremu	Zamawiający	zaproponuje	
zawarcie	Umowy	w	wykonaniu	ust.	1	i	2	powyżej	(z	uwzględnieniem	kolejności	tam	wskazanej)	
polegające	na:	

1) Zakomunikowaniu	Zamawiającemu	wprost	odmowy	zwarcia	Umowy	lub	odmowy	zawarcia	
Umowy	na	warunkach	wskazanych	w	jego	ofercie	(z	uwzględnieniem	ewentualnych	ustaleń	
i	 poprawek	 wynikających	 z	 badania	 tej	 oferty,	 stosownie	 do	 działu	 VI	 niniejszego	
dokumentu)	

2) Uzależnienie	zawarcia	Umowy	od	zmiany	warunków	jej	wykonania	w	stosunku	do	podanych	
wyżej	 (ramka)	 istotnych	 postanowień	 Umowy,	 w	 szczególności	 domagania	 się	 przez	
Oferenta,	 z	 którym	 Umowa	 ma	 być	 zawarta	 usunięcia	 lub	 wprowadzenia	 do	 jej	 treści	
postanowień,	których	skutkiem	byłoby	zawarcie	Umowy	o	treści	naruszającej	na	niekorzyść	
Zamawiającego	ww.	istotne	postanowienia	Umowy;	

3) Zwlekaniu	z	zawarciem	Umowy,	przy	czym	za	stan	owego	zwlekania	Zamawiający	ma	prawo	
w	szczególności	uznać	sytuację,	kiedy:	

a) Opóźnienie	w	złożeniu	na	Umowie	w	siedzibie	Zamawiającego	podpisu	osoby/osób	
upoważnionych	do	zawarcia	Umowy	ze	strony	Oferenta,	z	którym	Umowa	ma	być	
zawarta	 przekroczy	 o	 10	 dni	 termin	 dokonanego	 przez	 Zamawiającego	wezwania	
Oferenta	do	wykonania	tej	czynności;	

b) Nie	 będzie	 możliwa	 identyfikacja	 osoby/osób	 reprezentujących	 Oferenta		
przy	 zawarciu	 Umowy	 (w	 szczególności	 osoba/osoby	 te	 odmówią	 okazania	
dokumentu	 potwierdzającego	 ich	 tożsamość)	 lub	 nie	 zostanie	 przedłożone	
Zamawiającemu	umocowanie	do	zawarcia	Umowy	przez	osobę/osób	mające	zawrzeć	
umowę	ze	strony	Oferenta	(w	przypadkach	wskazanych	w	ust.	7	powyżej).	

9. Jeżeli	okoliczności,	o	których	mowa	w	ust.	5	pkt	4)	powyżej	(wystąpienie	kraju	siedziby	lub	miejsca	
zamieszkania	Oferenta	z	UE)	nastąpią	po	zawarciu	Umowy	o	zamówienie,	dostosowanie,	o	którym	
mowa	w	ust.	5	pkt	4)	będzie	również	dopuszczalne	jako	aneks	do	Umowy	(aneks	taki	wymaga	zgody	
dwóch	stron	Umowy).									

Dział	X.	Postanowienia	dodatkowe	i	końcowe	

1. Na	etapie	przed	terminem	składania	ofert	każdy	zainteresowany	złożeniem	oferty	może	zwrócić	
się	 pocztą	 e-mail	 na	 adres:	 przetarg@iwnirz.pl	 z	 wnioskiem	 o	 wyjaśnienie		
lub	 zmianę	 (modyfikację)	 treści	 niniejszego	 dokumentu	 (lub	 jego	 załączników),	 przy	 czym	
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Zamawiający	 ma	 prawo	 pozostawić	 bez	 odpowiedzi	 wyżej	 wskazany	 wniosek,	 jeżeli	 wpłynie		
on	na	powyższy	adres	po	dniu	01.04.2019	r.		

2. Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 zmiany	 postanowień	 niniejszego	 dokumentu		
(i/lub	 jego	 załączników),	 w	 szczególności	 w	 reakcji	 na	 wnioski	 składane	 stosownie		
do	 ust.	 1	 powyżej,	 przy	 czym	dokonanie	 zmian	 (modyfikacji)	w	 niniejszym	 zapytaniu	 (lub	 jego	
załącznikach)	 jest	 wyłącznym	 uprawnieniem	 Zamawiającego	 (innemu	 uczestnikowi	 niniejszego	
postępowania	nie	przysługuje	roszczenie	o	dokonanie	wnioskowanych	zmian).	Zmiany,	o	których	
mowa	w	niniejszym	ustępie	 	będą	mogły	być	wykonane	(będą	dopuszczalne)	 jedynie	w	okresie	
przed	upływem	terminu	składania	ofert.	

3. Dokonywane	 w	 wykonaniu	 postanowień	 ust.	 1	 lub	 2	 powyżej	 wyjaśnienia	 i/lub	 zmiany	
(modyfikacje)	 niniejszego	 dokumentu	 (lub	 jego	 załączników)	 będą	 udostępniane	 poprzez		
ich	 zamieszczenie	 stronie	 internetowej	 Zamawiającego	 (tam	 gdzie	 zamieszczony	 jest	 niniejszy	
dokument	z	załącznikami).	

4. Ilekroć	 w	 postanowieniach	 niniejszego	 dokumentu	 mowa	 jest	 o	 wezwaniu	 lub	 przesłaniu	
(przekazaniu)	 innego	 rodzaju	 informacji	 Oferentowi	 (w	 szczególności	 wezwania	 i	 informacje	
Zamawiającego,	o	których	mowa	w	dziale	VI	oraz	dziale	VIII	zapytania)	będą	w	pierwszej	kolejności	
przesyłane	 na	 adres	 poczty	 e-mail	 podany	 w	 jego	 ofercie.	 Jeżeli	 brak	 będzie	 takiego	 adresu		
w	ofercie,	możliwe	będzie	również	wykorzystanie	adresu	poczty	e-mail	uzyskanego	od	Oferenta	
telefonicznie	 lub	 ustalonego	 z	 jego	 strony	 internetowej.	 Jeżeli	 składający	 tę	 ofertę	 składał	
wniosek/wnioski,	o	których	mowa	w	ust.	1	powyżej	możliwe	będzie	również	wykorzystanie	adresu	
poczty	e-mail,	z	którego	wysłany	został	ww.	wniosek.	

5. Jeżeli	 w	 konkretnej	 sytuacji	 ze	 strony	 Zamawiającego	 nie	 zostanie	 zakomunikowane	 inaczej,	
wskazany	 w	 ust.	 1	 powyżej	 adres	 poczty	 e-mail	 przetarg@iwnirz.pl	 będzie	 również	 adresem,		
z	 którego	 Zamawiający	 będzie	 wysyłać	 wezwania	 i	 informacje	 z	 niniejszego	 postępowania,		
jak	 też	 adresem,	 na	 który	 oczekiwane	 będzie	 przesłanie	 wyjaśnień	 czy	 też	 innego	 rodzaju	
dokumentów	 składanych	 w	 reakcji	 na	 wezwania,	 o	 których	 mowa	 w	 dziale	 VI	 niniejszego	
dokumentu.			

6. Dokumenty	 (w	 tym	 wyjaśnienia,	 powiadomienia,	 wezwania)	 przekazywane	 poczta	 e-mail		
lub	zamieszczane	na	stronie	internetowej	stosownie	do	postanowień	powyższych	nie	wymagają	
opatrzenia	jej	kwalifikowanym	podpisem	elektronicznym,	o	którym	mowa	w	art.	781	§	1	k.c.	

7. Postanowienia	 powyższe	w	 zakresie	 komunikacji	 pocztą	 e-mail	 nie	 dotyczą	 sposobu	 składania	
ofert	(sposób	składania	oferty	reguluje	dział	IV	niniejszego	zapytania).	

8. W	przypadku	 powzięcia	 przez	 Zamawiającego	 (najpóźniej	 na	 etapie	 przed	 zawarciem	Umowy)	
zasadnej	 informacji	 o	 podjętej	 po	 jego	 stronie	 czynności	 niezgodnej	 z	 postanowieniami	
niniejszego	 dokumentu	 lub	 zaniechaniu	 czynności,	 do	 której	 Zamawiający	 był	 na	 podstawie	
niniejszego	dokumentu	 zobowiązany	 (jeżeli	 takie	 działanie	 lub	 zaniechanie	 Zamawiającego	ma	
wpływ	na	wynik	 niniejszego	 postępowania)	 –	 Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	ponownego	
wykonania	 czynności	 lub	 dokonania	 czynności	 zaniechanej,	 informując	 o	 tym	 Oferentów		
i	korygując	w	razie	potrzeby	powiadomienie,	o	którym	mowa	w	dziale	VIII.		

9. Załącznikami	do	niniejszego	dokumentu	są:	

1) Załącznik	nr	1	–	Klauzula	informacyjna	RODO	

2) Załącznik	nr	2	–	Formularz	ofertowy.	


