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ROZDZIAŁ I 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 

Nazwa zamawiającego - Polski Klub Wyścigów Konnych 

Adres do korespondencji  - 02-684 Warszawa   ul. Puławska 266   

Numer faksu  - +48 (22) 852 31 29  

Numer telefonu - +48 (22) 853 17 15 

Konto bankowe  - 05 1130 1017 0020 1235 1420 0001 

do przelewów z zagranicy: 
 

 

- IBAN: PL05 1130 1017 0020 1235 1420 0001 

SWIFT Code: GOSKPLPW  

Adres strony internetowej - www.pkwk.pl 

Znak postępowania - U/01/PKWK/2018  

Uwaga: w korespondencji kierowanej do 

Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 

 
 

ROZDZIAŁ II 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

     Zamówienie publiczne zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego - 

art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) dalej Pzp. 

 

ROZDZIAŁ III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie antydopingowych badań laboratoryjnych 

próbek krwi, wydaliny lub wydzieliny z organizmu jeźdźca (powożącego) lub konia 

w okresie 2018 – 2020 w ilościach:  
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Nazwa przedmiotu J.m. 
Zamówienie 

gwarantowane 
Zamówienie 
opcjonalne 

Razem 
w latach 2018-

2020  

BADANIE 
LABORATORYJNE 

szt. 480 80 560 

 
2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono  

w załączniku nr 1 do SIWZ. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych z uwagi na fakt,  

iż przedmiot zamówienia jest jednolity i niepodzielny.  

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

Pzp. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek. 

7. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki elektronicznej. 

9. Zgodnie z art. 36a ust. 2 Pzp, zamawiający zastrzega obowiązek osobistego 

wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę tj. przeprowadzenie 

procesu badania laboratoryjnego.  

ROZDZIAŁ IV 

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia  

31 grudnia 2020. 

2. Miejsce realizacji: siedziba laboratorium.  

ROZDZIAŁ V 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

 

WARUNKI PODMIOTOWE: 

1. Zgodnie z art. 22 Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy:  

1.1.  nie podlegają wykluczeniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu 

niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust 1 Pzp. Zamawiający uzna, 
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że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie  

z art. 24 ust. 1 Pzp, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń  

i dokumentów wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone  

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

1.2.  spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie: 

1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający uzna 

spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca posiada akredytację 

International Federation of Horseracing Authorities (IFHA) w zakresie 

wykonywania swojej działalności; 

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie precyzuje  

w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; 

1.2.3. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający nie 

precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w oparciu o treść  

art. 23 Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia publicznego:  

2.1. warunki określone w pkt. 1.1. oraz 1.2.1 niniejszego rozdziału, winien 

spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie;  

2.2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego;  

2.3. jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, zostanie wybrana, 

zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, przedłożenia umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców.  

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia dokonana zostanie w oparciu o przedłożone oświadczenia  

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia – Załącznik nr 2 do siwz.  
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WARUNKI PRZEDMIOTOWE:  

4. Zgodnie z art. 25 ust. 1, pkt 2 Pzp, Wykonawca winien przedłożyć oświadczenia 

lub dokumenty potwierdzające spełnianie zgodności oferowanych usług z 

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego:  

4.1. Wykonawca posiada akredytację zgodnie z normą ISO / IEC 17025, 

wymaganiami ogólnymi dotyczącymi kompetencji laboratoriów badawczych  

i wzorcujących oraz dodatkowym dokumentem ILAC-G7, wymaganiami 

akredytacyjnymi i kryteriami działania laboratoriów chodu; 

4.2. Wykonywane przez Wykonawcę badania prowadzone są w zgodności ze 

standardami określonymi i wymaganymi przez International Federation of 

Horseracing Authorities (IFHA).   

 

ROZDZIAŁ VI 

PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 

 

Zamawiający nie przewiduje wykluczenie wykonawców na podstawie przepisów art. 

24 ust. 5 Pzp. 

ROZDZIAŁ VII 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW 

  POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW  

ORAZ  

BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

 

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZAŁĄCZENIA DO OFERTY  

1. Oświadczenia Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu 

(załącznik nr 2 do SIWZ).  

2. Oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania 

(załącznik nr 2 do SIWZ). 

3. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego, wymaga się złożenia (załącznik nr 2 do SIWZ): 
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3.1. Oświadczenia, że Wykonawca posiada akredytację zgodnie z normą ISO / IEC 

17025, wymaganiami ogólnymi dotyczącymi kompetencji laboratoriów 

badawczych i wzorcujących oraz dodatkowym dokumentem ILAC-G7, 

wymaganiami akredytacyjnymi i kryteriami działania laboratoriów chodu; 

3.2. Oświadczenia, że wykonywane przez Wykonawcę badania prowadzone  

są w zgodności ze standardami określonymi i wymaganymi przez 

International Federation of Horseracing Authorities (IFHA). 

 

UWAGA  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenia o których mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,  

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  

 

4. Forma składanych oświadczeń i dokumentów: 

4.1. oświadczenia składane są w oryginale; 

4.2. dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 3, składane są  

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 

4.3. poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego  

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za 

zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

5. Zamawiający żąda załączenia do oferty Pełnomocnictwa (oryginał dokumentu) do 

podpisania oferty, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika  

z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych 

Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania 

pozostałych. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz  

z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 
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7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega  

w zakresie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te 

podmioty. 

7.1. wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub 

do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego – oryginał dokumentu 

(pełnomocnictwa) należy dołączyć do oferty; 

7.2.  wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  

z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. 

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

oświadczenia lub dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez 

Wykonawcę kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

 o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania 

wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału  

w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 

uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych dokumentów (art. 26 ust. 2f Pzp). 

10. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 Pzp, 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, 

lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub 

złożony, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 
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11. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym. 

12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, jeżeli 

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

 

ROZDZIAŁ VIII 

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI  

ORAZ  

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA  

SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. Zamawiający w toku postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie 

przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji, 

dopuszcza możliwość komunikowania się i wymiany informacji przez 

Wykonawców osobiście, przez posłańca lub za pośrednictwem: 

a) operatora pocztowego (dokumenty kierowane do Sekretariatu PKWK); 

b) faksu, na nr: +48 (22)852 31 29; 

c) poczty elektronicznej na adres: pkwk@pkwk.org. 

2. Wyłączna forma pisemna dotyczy składania ofert, zmiany ofert lub ich wycofania 

oraz oświadczeń woli. 

3.  Jeżeli Wykonawca lub zamawiający przesyłają oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje - faksem, każda ze stron na żądanie drugiej, 

niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 

4. Wszelką korespondencję do Zamawiającego Wykonawcy przekazują w dni 

powszednie, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00. 
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5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotrze do Zamawiającego nie później niż do 

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

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

składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie 

terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

zamawiający będzie miał prawo udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. Zamawiający przekaże wyjaśnienia treści SIWZ wszystkim 

wykonawcom, którym doręczono specyfikację bez ujawniania źródła zapytania oraz 

zamieści je na swojej stronie internetowej. 

6.  W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie zamawiającego. 

7.  W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Dokonana zmiana specyfikacji udostępniona zostanie na stronie internetowej 

zamawiającego. 

8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

Pani Dominika GOŁASZEWSKA –  d.golaszewska@pkwk.org  

Pan Krzysztof WOLSKI – k.wolski@pkwk.org. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

ROZDZIAŁ X 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni (art.85 ust. 1 pkt 1 Pzp). 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert, o którym mowa w Rozdziale XI SIWZ. 
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3. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego, 

możliwym jest zwrócenie się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust 2 Pzp). 

4. Zamawiający, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp odrzuci ofertę Wykonawcy, 

który nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą.  

 

ROZDZIAŁ XI 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się z informacjami zawartymi w SIWZ 

i przygotować ofertę zgodnie z treścią oraz wymaganiami określonymi w tym 

dokumencie. 

2. Na treść oferty składa się formularz oferty z wykorzystaniem wzoru  

załącznika nr 3.  

3. Do oferty należy załączyć oświadczenia określone w Rozdziale VII SIWZ. 

4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie 

opisaną propozycję. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

7. Oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 

lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była 

ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była  

w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej 

samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.  

8. Na podstawie art. 9 ust 3 Pzp, zamawiający wyraża zgodę na złożenie 

oferty oraz oświadczeń i dokumentów w języku angielskim.  

9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego:  

02-684 Warszawa, ul. Puławska 266, 

      oraz oznakować w następujący sposób: 
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„Oferta na usługę  wykonania laboratoryjnych badań 

antydopingowych  

w latach 2018 - 2020 

 znak sprawy: U/01/PKWQK/2018 

 nie otwierać przed dniem 22/03/2018 roku, do godz. 12:00”. 

10. Na kopercie należy umieścić, w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, 

nazwę Wykonawcy   i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 Pzp oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają 

udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa 

były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie  

z oznakowaniem Tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie 

od pozostałych, jawnych elementów oferty. W razie braku takiego wskazania, 

Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie 

postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

pisemnego wyjaśnienia wraz z podaniem podstaw prawnych i uzasadnienia 

faktycznego, zastrzeżonych przez siebie dokumentów jako Tajemnica 

przedsiębiorstwa. W przypadku braku pisma uzasadniającego zastrzeżenie, 

zamawiający będzie upoważniony do odtajnienia tych dokumentów zgodnie  

z wykładnią orzecznictwa KIO (sygn. akt 279/15; sygn. akt 306/15).  

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane 

jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 

2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia  

do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 

zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, 

jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
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Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych 

zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie 

„WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 

kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz 

zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą 

otwierane. 

16. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Zamawiający dokonuje 

wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdego zadania.  

 

UWAGA 

Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 

pkt 3 Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp). Wszelkie niejasności  

i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z zamawiającym 

przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale XII niniejszej 

SIWZ. Przepisy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w 

tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 
 

ROZDZIAŁ XII 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1. Termin składania ofert upływa 22/03/2018 roku o godz. 11:00.  

2. Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać 

na adres zamawiającego:  

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH 

02-684 Warszawa, ul. Puławska 266 

POLSKA 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż 

wskazane w treści SIWZ. 

4. Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie 1 niniejszego Rozdziału, zostaną 

zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego 
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terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania 

przesyłką pocztową czy kurierską. 

5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22/03/2018 roku, o godz. 12:00,  

w siedzibie zamawiającego, sala konferencyjna. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie 

internetowej (www.pkwk.pl) informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny. 

7. Zamawiający zapewni wgląd do ofert od chwili ich otwarcia, na podstawie 

pisemnych wniosków skierowanych do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów 

Konnych. Zamawiający ustali termin udostępnienia dokumentacji, zachowując 

kolejność złożonych wniosków i poinformuje o powyższym wnioskodawców. 

8. Udostępnienie dokumentacji ma miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego,  

w czasie godzin jego urzędowania. 

9. Wykonawca ma prawo wglądu do złożonych ofert, z wyłączeniem dokumentów 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Oferty udostępnia się od chwili ich 

otwarcia na zasadach określonych w Rozdziale V ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu 

postępowania udzielenie zamówienia publicznego, jak również na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 6 września, 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, z późn. zm). Zgodnie z art. 96 ust 3 - 

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się 

po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, 

z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia 

zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. 

 
 
 
 
 

http://www.pkwk.pl/
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ROZDZIAŁ XIII 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 9 maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 

915). 

2. Cena oferowana musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia min: koszt ubezpieczenia 

przedmiotu zamówienia, koszty załadunku i wyładunku, koszty transportu, itp.  

a w przypadku Wykonawcy spoza wspólnego obszaru celnego Unii Europejskiej 

również opłaty celne.  

3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami  

o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny, podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Cena oferty to cena brutto.  

5. Cena jednostkowa towaru to cena ustalona za jednostkę określonego towaru, 

którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów 

o miarach. 

6. Wykonawca oblicza cenę oferty w następujący sposób:  

-   ilość towaru x cena jednostkowa netto = wartość netto; 

-   wartość netto x  % VAT = wartość podatku VAT;  

-   wartość podatku VAT + wartość netto = wartość brutto (cena brutto oferty). 

7. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r.  

o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).  

 
UWAGA 

Cenę ofertową należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku na każdym etapie wyliczania. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 

poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego 

jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. 
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8. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt. 6 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że 

rozliczenia pomiędzy zamawiającym i Wykonawcą mogą być 

prowadzone odpowiednio w złotych polskich lub w euro. 

9. Zamawiający informuje, iż w treści oferty Wykonawcy poprawi w szczególności: 

9.1. omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miary 

w treści złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą formularza cenowego, 

dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

9.2. oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnych obliczeniach 

matematycznych (mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten 

sposób zmian poprawi końcową wartość oferty. Przy poprawianiu omyłek 

Zamawiający zawsze za prawidłową uzna cenę jednostkową netto.   

9.3.  omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w formularzu cenowym  

w następujący sposób: 

9.3.1. zamawiający wykreśli z formularza cenowego zdublowane pozycje 

pozostawiając tylko jedną z nich; 

9.3.2. po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane  

w pozostawionych pozycjach formularza cenowego i tak obliczoną cenę 

przyjmie jako cenę ofertową;  

9.3.3. w sytuacji, kiedy zdublowane pozycje będą zawierać inne ceny Zamawiający 

wykreśli pozycję   o wyższej cenie. 

 

Wszelkie zamiany polegające na pominięciu jakiejkolwiek z istniejących w formularzu 

ofertowym pozycji (dotyczy to również podania wartości „0”) nie będą uznane za 

możliwe do poprawienia w trybie art. 87 ust. 2 Pzp i skutkować będą odrzuceniem 

oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

 

ROZDZIAŁ XIV 

OPIS KRYTERIÓW I ICH WAG  

ORAZ  

 SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Oferty zostaną zgodnie z kryterium:  

1.1.  cena = 100 %;    
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2. Zamawiający dokona przeliczenia: 

2.1. cen ofert na punkty, według następującego wzoru:    

 C of. n. 

Cn = ----------------------- x 100 

C of. b. 

gdzie:  

Cn – liczba punktów za kryterium cena 

C of. n.  – cena oferty najniższej 

C of. b.  – cena oferty badanej 

 

 
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów – „Cn”, gdzie Cn oznacza sumę uzyskanych punktów w kryteriach cena.  

 

Zgodnie z art. 91 ust 2a zamawiający jest uprawniony do stosowania 

kryterium „cena” przekraczającej 60%, z uwagi na fakt, iż mieści się  

w znaczeniu opisanym art. 3 ust 1 pkt. 1 i 2 Pzp. Ponadto przedmiot 

zamówienia ma zostać wykonany zgodnie ze standardami określonymi 

i wymaganymi przez International Federation of Horseracing 

Authorities (IFHA) a Wykonawca musi posiadać akredytację 

(certyfikację) w tym zakresie.   

 

 

ROZDZIAŁ XV 

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający 

zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wynikach postępowania oraz 

zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp udostępni tą informację na swojej stronie 

internetowej. 
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2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana,  

o planowanym terminie i miejscu podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza 

podpisanie umowy korespondencyjnie. 

3.   Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać 

ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów rejestrowych załączonych do 

oferty.  

 

 

ROZDZIAŁ XVI 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

ROZDZIAŁ XVII 

WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

 
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę 

najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, a jej zakres 

będzie tożsamy z zobowiązaniem Wykonawcy złożonym w ofercie.  

2.  Na podstawie art. 144 Pzp, zastrzega się możliwość dokonania zmian treści 

umowy w zakresie: 

2.1. zmiany terminu wykonania umowy – gdy z powodu działania siły wyższej 

nie jest możliwe wykonanie przedmiotu umowy w umówionym terminie 

bądź gdy niewykonanie umowy w terminie wyniknie z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego lub użytkownika końcowego,  

2.2.  przedłużenia terminu wykonania umowy, o okres nie dłuższy niż okres 

trwania postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz 

sądem powszechnym, w przypadku, gdy zostało wniesione odwołanie  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

2.3.  zmiany wynagrodzenia – w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. 

VAT), jeżeli wpływa ona na wysokość należnego wykonawcy wynagrodzenia 

- zgodnie ze zmienionymi przepisami; 
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2.4.  innych istotnych postanowień umowy - gdy ich zmiana jest konieczna  

w związku ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmianą 

decyzji wydawanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną 

na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

4. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę 

zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy 

wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystne lub neutralne dla 

Zamawiającego. 

 
 

 

ROZDZIAŁ XVIII 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

 

 

1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w dziale VI  Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wnosi się na zasadach określonych w art. 180 Pzp. 

3. Termin wniesienia odwołania określa art. 182 Pzp.  

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Pzp. 

 

ROZDZIAŁ XIX 

ZAŁĄCZNIKI 

 
Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część SIWZ: 

1. załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia z podziałem na zadania; 

2. załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu         

oraz braku podstaw do wykluczenia; 

3. załącznik nr 3 -  wzór formularza oferty; 

4. załącznik nr 4 – wzór oświadczenia w zakresie powiązań kapitałowych; 

5 .  załącznik nr 5 – wzór umowy z załącznikami.  
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PREZES 

POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

…………………………………………………… 

Tomasz CHALIMONIUK 

                                                     


