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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 
Rodzaj zamówienia – uslugi 
Data ogłoszenia – 08.01.2013  
Nr sprawy: WIW/a/z.272.1.2013 
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówie ń Publicznych nr 10522-2013 z dnia 08.01.2013  
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
Rodzaj zamawiaj ącego: Administracja rządowa terenowa 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY  

Nazwa Zamawiaj ącego:  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 

Nazwisko osoby wyznaczonej do   
kontaktu   
Punkt kontaktowy: Wojewódzki  
Inspektorat  
Weterynarii w Gdańsku  

Osoba do kontakt ów:   

a) w sprawach proceduralnych: 
 

 
-   Agnieszka Łukiewska-Stojek 
 

 
b) w sprawach merytorycznych Tel. +48(58)302 32-52    fax.+48 (58) 302 39 62 
-   Agnieszka Świątalska  

Adres:  ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk 

Wojew ództwo  pomorskie 

Miejscowo ść Gdańsk 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
Nazwa nadana zamówieniu: Odbiór, transport i utylizacja termiczna odpadów we terynaryjnych od 
Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gda ńsku. 
Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia  jest odbiór, transport i utylizacja termiczna odpadów weterynaryjnych od Zakładu 

Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku.  

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : 90520000-8, 90524300-9 

CZĘŚĆ I  
1.2. Charakterystyka odpadów weterynaryjnych: 

a) odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej - kod odpadów: 18.02.02, 18.02.03 oraz 
18.02.06 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu 
odpadów ( Dz. U. Nr l12, poz. 1206). 
b) surowiec kategorii  l,  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 spożycia przez ludzi (Dz.U.UE.L.02.273.1, 

 



Dz.U.UE-sp.03-37-92 z późn. zm.), 
c) odpady będą znajdowały się w szczelnie zamkniętych pojemnikach z polietylenu HDPE o pojemności 60 dcm3, 
odpornych na uderzenia i chemikalia przystosowane do składowania i transportu anatomiczno-patologicznych 
odpadów weterynaryjnych. Pojemniki przystosowane są do spalania łącznie z zawartością, bez możliwości 
przenikania chorobotwórczych bakterii, wirusów do środowiska w czasie składowania oraz transportu do miejsc 
utylizacji. 
Miejsc odbioru i zakres zamówienia: 
• od Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku ul. Kaprów 10, odbiór 3 razy w tygodniu  - w  ilości 17.000 

kg/rok, faktyczna ilość uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego; 
• od Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku ul. Kartuska 249, odbiór 3 razy w tygodniu  – w ilości 10.000 

kg/rok, faktyczna ilość uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego; 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. FINANSOWYM I T ECHNICZNYM 
3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa nakładaj ą 
obowi ązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
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 pózn. zm.) 
3.2) Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania ocen y spełniania tego warunku. 
a) co najmniej jeden środek transportu do przewożenia przedmiotowych odpadów, spełniający wymagania art. 4, 
ust. 3, ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
(Dz. U. Nr 69, poz. 625 z poźn. zm.) wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.  
3.3) Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
3.4) Wykonawcy występujący wspólnie. 
a)  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
b)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać 
złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.  

c) Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy i wykonanie umowy. 

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA 
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których 

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 
3.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa wraz 

z ofertą: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu wg  - załącznik nr 3 do oferty; 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 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 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy- załącznik nr 3 do oferty; w przypadku składania oferty 
przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być 
złożony przez każdego Wykonawcę. 

4. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz 
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
a) wykaz posiadanych środków transportu wraz z aktualną decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii, 
zatwierdzającą, że 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 późn. 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 spożycia przez ludzi (Dx. U. UE.L.02.273.1, Dz.U.UE-sp.03-37-92 z poźn. 
zm). 
 
 
 



SEKCJA IV: PROCEDURA  

Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Gwarancja nale żytego wykonania: nie przewidziano 

 

Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.gdansk.wiw.gov.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem: Wojewódzki Inspektorat 

Weterynarii 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50.  

Termin składania ofert: 16.01.2013 godzina 10:00, 

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego - sekretariat IV p. pok. 410.  

Termin zwi ązania ofert ą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 

Termin otwarcia ofert:  16.01.2013 godzina 10:10 

 

 
 


