
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 
80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50 

tel. 058 3023252; Fax. 058 3023962 
e-mail: wiw@gdansk.wiw.gov.pl 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Rodzaj zamówienia - usługi 
Data ogłoszenia –  11-02-2011r.   
Nr sprawy: WIW 24-240-01/2011 
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 20902-2011 z dn. 11.02.2011r. 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Nazwa Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 

Nazwisko osoby wyznaczonej do 
kontaktu 
Punkt kontaktowy: Wojewódzki 
Inspektorat 
Weterynarii w Gdańsku 
 
Osoba do kontaktów: 
a) w sprawach proceduralnych 
- Janusz Kłopotowski 
b) w sprawach merytorycznych 
- Agnieszka Świątalska - Koseda 

 
 
 
 
Tel.: +48 (58) 302 32 52 
 
 
 
Tel.  +48 (58) 302 32-52    fax. +48 (58) 302 39 62 
 
Tel.  +48 (58) 552-12-68    fax. +48 (58) 552-25-63 
 

Adres: Kod pocztowy ul. Na stoku 50, 80-958 Gdańsk 

Województwo pomorskie 

Miejscowość Gdańsk 

Adres internetowy (URL) www.gdansk.wiw.gov.pl 

[Poczta elektroniczna (e-mail) wiw@gdansk.wiw.gov.pl 

Adres, pod którym moŜna uzyskać dalsze informacje: taki jak w sekcji zamawiający. 
Adres, pod którym moŜna uzyskać dokumentację: taki jak w sekcji zamawiający. 
Adres,   na   którym   naleŜy   przesłać   oferty/wnioski   o   dopuszczenie   do   udziału    
w postępowaniu: taki jak w sekcji zamawiający. 
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
OOddbbiióórr,,  ttrraannssppoorrtt    ii    uuttyylliizzaaccjjaa  tteerrmmiicczznnaa  ooddppaaddóóww  wweetteerryynnaarryyjjnnyycchh  oodd  WWoojjeewwóóddzzkkiieeggoo  IInnssppeekkttoorraattuu  
WWeetteerryynnaarriiii  ww  GGddaańńsskkuu  pprrzzyy  uuŜŜyycciiuu  ppoojjeemmnniikkóóww  HHDDPPEE  cczztteerrookkoołłoowwyycchh  ttyyppuu  SSUULLOO  MMGG  666600  ddccmm³³  
  
Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór, transport i utylizacja termiczna odpadów weterynaryjnych od 

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku przy uŜyciu pojemników HDPE czterokołowych typu 
SULO MG 660 dcm³. 

2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:  
a) odpady posekcyjne z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej - kod odpadów: 18.02.02 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów 
( Dz. U. Nr l 12, poz. 1206). 
b) surowiec kategorii I, zgodnie z art. 4, rozporządzenia nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 



dnia 3 października 2002 roku, ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi (Dz.U.UE.L.02.273.1, Dz.U.UE-
sp.03-37-92 z p. zm.),  
c) odpady będą znajdowały się w pojemnikach wielorazowych, szczelnie zamkniętych HDPE czterokołowych 
typu SULO MG 660 dcm3, odpornych na uderzenia, temperatury i chemikalia, stanowiących własność 
Zamawiającego. Przystosowane do składowania i transportu anatomiczno-patologicznych odpadów 
weterynaryjnych. Wykonawca odpowiada za załadunek i bezpieczny transport odpadów do miejsca utylizacji 
na terenie woj. pomorskiego. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 7 Ustawy PZP 
4. Miejsce odbioru odpadów: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku ul. Kartuska  
55..  WWaaddiiuumm::    nniiee  ddoottyycczzyy  
6. TTeerrmmiinn  zzwwiiąązzaanniiaa  ooffeerrttąą::  3300  ddnnii   (od ostatecznego terminu składania ofert). 

7. Wspólny słownik zamówień (CPV):  90.52.00.00-8, 90.52.43.00-9 
8. Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Nie 
9. Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie 
10. Wartość lub zakres zamówienia:  Przewidywana wielkość zamówienia wynosi: 21 000 kg/rok 
11. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od daty zawarcia umowy do 31.12.2011r. 
12. Nie ogranicza się moŜliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 

50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
 
3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów  
b) aktualne zezwolenie do zbierania i termicznej utylizacji odbieranych odpadów 
3.2) Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
a)  co najmniej jeden środek transportu do przewoŜenia przedmiotowego typu pojemników z odpadami, 

spełniającym wymagania art. 4, ust. 3, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z pózn. zm.) b) miejsce do termicznej 
utylizacji odpadów 

 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
 
4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 

• Aktualne Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wyszczególnionych w § 1, 
pkt.10, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu 
stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów 
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236 poz. 1986) dla realizacji usługi transportowej, zgodnie z ustawą z dnia 28 
października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz.1671, z p. zm.),  

• Aktualne Zezwolenie do zbierania i termicznej utylizacji odbieranych odpadów zgodnie z wymaganiami 
określonymi w art.12, zał. IV, rozdz. I-VI, rozporządzenia nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 3 października 2002 roku,  ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi (Dz.U.UE.L.02.273.1, Dz.U.UE-
sp.03-37-92 z późn. zm.),  

• Wykaz posiadanych środków transportu 
 

4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy 
przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  



• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  
 

4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada: 
4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 

Ŝe: 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert  
 

4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŜone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 
 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE USŁUGI 
ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 
W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom naleŜy 
przedłoŜyć: 
 

• aktualną decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii, potwierdzającą, Ŝe posiadany środek transportu 
spełnia wymagania art.4, ust. 3, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U , Nr 69, poz. 625 z pózn. zm.), wynikające z art.7, zał. II, 
rozdz. II, rozporządzenia nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 
roku, ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nie 
przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi (Dz.U.UE.L.02.273.1, Dz.U.UE-sp.03-37-92 z późn. zm.)  

• aktualną decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzającą spełnienie przez Wykonawcę 
wymagań higienicznych dotyczących gromadzenia i przewozu produktów ubocznych zwierzęcego nie 
przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi,  

• Oświadczenie lub dokument wskazujący miejsce gdzie będą spalane odpady ( adres spalarni) 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 
IV.3) DOPUSZCZALNE ISTOTNE ZMIANY UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI WYBRANEJ OFERTY: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przekazywanych odpadów. Zmniejszenie ilości 
przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie moŜe przekroczyć 25% ilości określonej w niniejszej umowie 

 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Wojewódzki Inspektorat 
Weterynarii w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-958 Gdańsk. 
IV.4.4) Termin składania ofert: 21.02.2010 godzina 10:00,  
Miejsce składania ofert:  sekretariat Zamawiajacego IVp. pok. 410. 

 
 


