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Rozdział  1 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiot zamówienia 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest  usługa polegająca na wyłożeniu z samolotów 
immunoprzynęt – doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących w 
akcji wiosna  2013 r - 331180 dawek i akcji jesień 2013 r - 331180 dawek, na obszarze 
województwa pomorskiego, pomniejszonym o wskaźnik powierzchni wyłączonych ze 
szczepień tj. terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych. 

1.2. Szczepieniem zostanie objętych 16 559 km2  powierzchni województwa, co przy wyłożeniu 
331180 dawek szczepionki w jednej akcji ma zapewnić średnią częstotliwość wykładania 20 
dawek na 1 km2  powierzchni. 

1.3. Wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się z lotnisk/lądowisk bazowych lub 
operacyjnych w miejscach, terminach i w sposób ustalony z Zamawiającym. 

1.4. Wymagany termin realizacji zamówienia w 2013 roku: 
a) akcja wiosenna w terminie od dnia 04.04.2013 r. do 13.04.2013 r. w ilości 331180 

dawek, 
b) akcja jesienna w terminie od dnia 01.10.2013 r. do 10.10.2013 r. w ilości 331180 

dawek. 
1.5. Terminy zrzutów mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia niekorzystnych dla lotów 

warunków pogodowych. 
1.6. Usługa wyłożenia szczepionki zostanie rozpoczęta w momencie uzyskania przez 

Zamawiającego wyników badania miana potwierdzających właściwą jakość dostarczonej 
szczepionki. 

1.7. Wymagania techniczne i jakościowe: 
1) Prowadzone loty mają odbywać się przy zastosowaniu wystarczającej ilości sprawnych 

technicznie i gotowych do akcji samolotów:  
a) przy prędkości przelotowej od 140 do 180 km/h, 
b) wyposażonych w stół do przygotowania szczepionki do zrzutu i system pionowego zrzutu    

szczepionki, 
c) posiadających system GPS (we wszystkich samolotach) w celu dokładnej nawigacji po 

zakładanych liniach zrzutu wraz z urządzeniem rejestrującym współrzędne wyłożenia 
szczepionki lub inne równoważne urządzenie dające możliwość udokumentowania, że na 
danej linii została wyłożona przewidziana liczba dawek szczepionki. W/w urządzenie musi 
posiadać możliwość generowania raportów tj.: 
-  raport czasu i współrzędnych szczepionki, 
- raport czasowy rozpoczęcia i zakończenia zrzutu, rozpoczęcia i czasu trwania zrzutu    

każdej paczki szczepionki. 
2) Loty winny odbywać po liniach równoległych. 
3) Odległość między liniami przelotu nad obszarem województwa pomorskiego powinna 

wynosić 1000 m. 
4) Jako linię, od której obliczane są trasy, należy przyjąć linię prostą przechodzącą przez punkty 

o następujących współrzędnych geograficznych: 
· Punkt A (520 00’00”N, 230 41’03”E) 
· Punkt B (520 00’00”N, 140 43’07”E),  

  co zapewni, iż linie przelotów w poszczególnych województwach będą stykać się ze sobą. 
5) Usługa powinna być wykonana zgodnie z zasadami sztuki lotniczej, przy zapewnieniu 

precyzyjnego wykładania szczepionki poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości samolotów 
oraz dostosowanie tras, prędkości i wysokości planowanych lotów do potrzeb należytego 
wykonania zadania. 
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6) Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia wszelkich formalności związanych z 
wykonaniem usługi, w szczególności: 

a) uzyskanie zezwoleń niezbędnych do wykonania usługi, 
b) zapewnienie obsługi akcji w zakresie METEO i w zakresie operacyjnego ruchu lotniczego 

oraz wyznaczenie koordynatora akcji z ośrodkami koordynacji ruchu lotniczego, 
c) wykupienie niezbędnych polis ubezpieczeniowych, w tym OC od prowadzonej działalności 

oraz pełne ubezpieczenie osób uczestniczących w wykonaniu usługi.  
7) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pilotów i osób obsługi zrzutów w odzież 

ochronną. 
8) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia zbiorczej dokumentacji lotniczej z wykonania 

każdej akcji (wiosna, jesień) obejmującej: 
a) szczegółowe sprawozdanie z realizacji nawigacyjnego planu lotów, 
b) szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu wyłożenia szczepionki, 
c) wydruk z odbiornika GPS potwierdzający rzeczywiste trasy wykonanych lotów, 
d) wydruk z rejestratora zrzutu szczepionki potwierdzający ilość i miejsce zrzuconej 
szczepionki na poszczególnych trasach (zależnie od wymagań Zamawiającego). 

9) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

10)Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia własnym staraniem i kosztem wymaganych 
przepisami zezwoleń na wykonywanie lotów. 

11) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania własnym staraniem i kosztem dokumentacji 
w postaci map topograficznych w skali 1:200000 z naniesionymi liniami zrzutu co 1 km 
szerokości geograficznej i ponumerowanymi wg siatki geograficznej. 

12) Równomierny rozkład szczepionki w ilości 20 dawek na 1 km2 w akcji wiosennej oraz 20 
dawek na 1 km2   w akcji jesiennej, w odstępach co 1km. 

 
2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

60 44 00 00-4  - usługi lotnicze i podobne 
3. Termin realizacji zamówienia:  
a) akcja wiosenna w terminie od dnia 04.04.2013 r. do 13.04.2013 r. w ilości 331180 dawek 
b) akcja jesienna w terminie od dnia 01.10.2013 r. do 10.10.2013 r. w ilości 331180 dawek 
 

Rozdział 2 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

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, dotyczące: 

1.2.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 
Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wymagany przepisami 
Certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego upoważniający do wykonania przedmiotu zamówienia - 
aktualny Certyfikat Usług Lotniczych (AWC) 
1.2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 
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Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 
dwa zamówienia polegające na wyłożeniu z samolotu produktu leczniczego. 
 
1.2.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 
Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:  

- dysponuje wystarczającą ilością sprawnych samolotów 
- dysponuje systemem GPS i systemem rejestrującym zrzut szczepionki, w które będą    

wyposażone wszystkie samoloty użyte do wykonania usługi 
- lotniskiem/lądowiskiem bazowym lub operacyjnym 

 
1.2.4 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje wykwalifikowanymi 
pilotami z licencją. 

1.2.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 
 
2. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 

wykonawcy, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 
 

Rozdział 3 
Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu 
 
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, należy przedłożyć:  
1)  oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 Ustawy; (wzór załącznik nr 2) 
2 Certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego upoważniający do wykonania przedmiotu 

zamówienia - aktualny Certyfikat Usług Lotniczych (AWC) 
3) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; (wzór załącznik nr 4) 

4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług 
(wzór załącznik nr 7) t. j.: 
 - wystarczającą ilością sprawnych samolotów, 
- systemem GPS i systemem rejestrującym zrzut szczepionki, w które będą  

wyposażone wszystkie samoloty użyte do wykonania usługi, 
-  lotniskiem/lądowiskiem bazowym lub operacyjnym, 

    w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. 
5) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, (wzór załącznik nr 5) tj.: 

- wykwalifikowanymi pilotami z licencją,  
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     wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami 

6) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
(wzór załącznik nr 6) 

7) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia.  
 

2.  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy należy złożyć wraz z ofertą: 

1)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu; 
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; 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając mu w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
zamówienia, zobowiązany jest przedłożyć także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w ust. 2 pkt 1-6. 
 
3. Forma składanych dokumentów: 
1) Dokumenty, wymienione w Rozdziale 1 ust. 2 oraz w Rozdziale 3 SIWZ, należy złożyć w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, 
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 
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rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).  
 

4. Wykonawcy występujący wspólnie. 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2)  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.  

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

 
5. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych. 
1)  Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich 
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania 
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, ze w 
przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń- 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

2)  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 2 SIWZ: 
a)  pkt. 2-5 i 7  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
b) pkt 6 - składa 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. 

3) Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt. 1 lit. a i c oraz ppkt 2, powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym 
mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

4) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 1, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 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. Do aktualności tego dokumentu mają odpowiednie zastosowanie 
zapisy pkt 3. 

 
 

http://bap-student.lex.pl/serwis/du/2004/0177.htm
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Rozdział 4 
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z 

zachowaniem formy pisemnej.  
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 3). 
3. Oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej.  
4.  Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5.  Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest:  
w sprawach merytorycznych lek. wet. Paweł Niemczuk i w sprawach 
proceduralnych Agnieszka Łukiewska – Stojek i Janusz Kłopotowski. Wszelkie 
informacje udzielane będą w godz. 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku faxem pod nr 
58 302 39 62. 

Rozdział 5 
Wymagania dotyczące wadium 

 
1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w 

wysokości 6 000 zł (słownie sześć tysięcy złotych).  
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 

3.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Wojewódzki Inspektorat 
Weterynarii, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk, w banku NBP O/O Gdańsk Nr konta: 95 
1010 1140 0168 4113 9120 0000, przed terminem otwarcia ofert, z podaniem tytułu 
„wadium - przetarg nieograniczony WIW/a/z.272.3.2013.”. Datą wniesienia wadium jest 
data uznania rachunku zamawiającego. 

4. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Wojewódzki 
Inspektorat Weterynarii, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk. Oryginał dokumentu należy złożyć 
w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
kserokopię dołączyć do oferty. Oryginalne dokumenty gwarancyjne/poręczenia będą 
zdeponowane w kasie. 
UWAGA: Zamawiający zaleca, aby oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia nie był w 
sposób trwały spięty z ofertą. 

5. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać bezwarunkową utratę wadium na  
    rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 6 i 7. 
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
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2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
3) zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
7. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że 
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

8. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, (termin związania 
określono w Rozdz. 7, ust. 1, pkt 3). 

 
Rozdział 6 

Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
3. Opis sposobu przygotowania ofert:  
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim; zaleca się, aby oferta 

została sporządzona na formularzu załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia- Załącznik nr 1 - Rozdział 14 „Wzór oferty”. 

2) Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część, są dokumenty wymienione w  
SIWZ. 

3)  Oferta i każdy z załączników powinny zostać podpisane przez Wykonawcę lub osobę  
     upoważnioną do jego reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczenia woli.  
4)  W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone  
      pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) z określeniem jego  
      zakresu.  
5)  W przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna prowadząca działalność  gospodarczą,  
      należy dołączyć do oferty aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności  
      gospodarczej, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  
      przez wykonawcę. 
6)  Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane  
      podpisem wykonawcy. 
7) Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie 

oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Zaleca się, 
aby Wykonawca umieścił ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Wojewódzki 
Inspektorat Weterynarii W Gdańsku 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50. Na kopercie 
należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, oraz napis: „oferta przetargowa na Usługę 
polegającą na wyłożeniu z samolotów immunoprzynęt – doustnej szczepionki 
przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących w akcji wiosna i jesień 2013 r.” sprawa 
nr WIW/a/z.272.3.2013. Nie otwierać przed dniem …………………………. 

8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty 
niezabezpieczonej w powyższy sposób. 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać 
ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie 
oferty, tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem np. „Zmiana oferty przetargowej- 
…………………….”.  

5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy.  
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 
7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu 

zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
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8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż terminie składania 
ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji 
podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert. 

9. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
 

Rozdział 7 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Składanie ofert 
1) Oferty należy składać w Sekretariacie (pokój 410) Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii 

80-958 Gdańsk ul. Na Stoku 50. 
2) Termin składania ofert upływa dnia 21.03.2013 r. o godz. 11.00 
3) Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

2. Otwarcie ofert 
1) Oferty zostaną otwarte w dniu 21.03.2013 r. o godz. 11:10 w siedzibie Wojewódzkiego 

Inspektoratu Weterynarii, 80-958 Gdańsk ul. Na Stoku 50, w Sali konferencyjnej, pokój 412. 
2)  Otwarcie ofert jest jawne. 
 

Rozdział 8 
Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT (jeżeli występuje). 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia, w tym także te wymienione w  § 1 SIWZ. 

3. Wykonawca określi cenę w złotych polskich. 
4. Cena musi być podana z dokładnością do setnych części złotego. 
5. Cena nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. 
6. Cena oferty jest ceną brutto.  

 
Rozdział 9 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących 
kryteriów: 

1) kryterium 1:  

Cena - 100%  

Cena oferty jest ceną brutto.  
 

2. Sposób oceny ofert: 

1) dla kryterium 1: 

PK= [CN / CR x ……%  ] x 100 
PK - ilość punktów dla kryterium  
CN   - najniższa oferowana cena,  
CR   - cena oferty rozpatrywanej 
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Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto. 
 

Rozdział 10 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w 
informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą. 

2. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa Rozdział. 13 SIWZ („Wzór umowy”).  
3. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie 
publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

4. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia 
wynikające z charakteru konsorcjum: 
1) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum, 
2) cel zawarcia umowy, 
3) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i 

rękojmi), 
4) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego 

za wykonanie umowy, 
5) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

Rozdział  11 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

Rozdział 12 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony 
prawnej  określone w Dziale VI art. 179-198g ustawy Pzp. 
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Rozdział 13 
 

WZÓR UMOWY 
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Umowa nr …………. 
 

Zawarta w dniu ………………………………. pomiędzy: 
Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Gdańsku, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk, 
reprezentowanym przez: 
1. dr n. wet. Włodzimierz Przewoski – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym” 
a firmą  
………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, w wyniku przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr sprawy: 
WIW/a/z.272.3.2013. 
 

§ 1  
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest Usługę polegającą na wyłożeniu z samolotów, 

immunoprzynęt – doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących 
w akcji wiosna i jesień 2013 r, na obszarze województwa pomorskiego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Rozdział 1 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

§ 2  
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI 

 
1. Akcja zostanie przeprowadzona w następujących terminach: 
a) wiosną od dnia 04.04.2013 r. do 13.04.2013 roku w ilości 331180 sztuk na obszarze 16 559 

km2 na terenie woj. pomorskiego. 
b) jesienią od dnia 01.10.2013 r. do 10.10.2013  roku w ilości 331180 sztuk na obszarze         

16 559 km2 na terenie woj. pomorskiego. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wymienione w § 1 prace  z  lądowisk  bazowych  i  

operacyjnych w miejscach, terminach i sposób ustalony z Zamawiającym. 
3. Usługa wyłożenia szczepionki zostanie rozpoczęta w momencie uzyskania przez 

Zamawiającego wyników badania miana wirusa potwierdzających właściwą jakość 
dostarczonej szczepionki. 

§ 3 
WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

 
1. Przy wykonywaniu lotów określonych niniejszą umową Zamawiający decyduje o trasach i o 

sposobie lotów. 
2. Wykonawca uruchomi bazy lotnicze zapewniające w miarę potrzeby obsługę lotną 

samolotów. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Wykonywania  zadań z należytą starannością zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 
2) Zapewnienia obsługi technicznej samolotów oraz utrzymania ich w stanie pełnej 

sprawności technicznej i gotowości do wykonywania określonych w § 1 zadań. 
3) Zapewnienia załadunku szczepionki do samolotów. 
4) Zapewnienia pilotów liderów wchodzących w skład załóg , którzy będą odpowiedzialni za 

nadzór nad wykonywaniem lotów zgodnie ze zgodami ruchowymi oraz programem 
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wykładania szczepionki. 
4. Wykonawca zapewni spełnienie warunków technicznych i jakościowych, a w szczególności: 

1) Prowadzone loty mają odbywać się przy zastosowaniu wystarczającej ilości sprawnych 
technicznie i gotowych do akcji samolotów:  

  a) przy prędkości przelotowej od 140 do 180 km/h, 
  b) wyposażonych w stół do przygotowania szczepionki do zrzutu i system pionowego zrzutu      

szczepionki, 
  c) posiadających system GPS (we wszystkich samolotach) w celu dokładnej nawigacji po 

zakładanych liniach zrzutu wraz z urządzeniem rejestrującym współrzędne wyłożenia 
szczepionki lub inne równoważne urządzenie dające możliwość udokumentowania, że na 
danej linii została wyłożona przewidziana liczba dawek szczepionki. W/w urządzenie musi 
posiadać możliwość generowania raportów tj.: 

- raport czasu i współrzędnych szczepionki 
- raport czasowy rozpoczęcia i zakończenia zrzutu, rozpoczęcia i czasu trwania zrzutu 

każdej paczki szczepionki.. 
2) Loty winny odbywać po liniach równoległych. 
3) Odległość między liniami przelotu nad obszarem województwa pomorskiego powinna 

wynosić 1000 m. 
4) Jako linię, od której obliczane są trasy, należy przyjąć linię prostą przechodzącą przez punkty 

o następujących współrzędnych geograficznych: 
· Punkt A (520 00’00”N, 230 41’03”E) 
· Punkt B (520 00’00”N, 140 43’07”E) 

   co zapewni, iż linie przelotów w poszczególnych województwach będą stykać się ze sobą. 
5) Usługa powinna być wykonana zgodnie z zasadami sztuki lotniczej, przy zapewnieniu 

precyzyjnego wykładania szczepionki poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości samolotów 
oraz dostosowanie tras, prędkości i wysokości planowanych lotów do potrzeb należytego 
wykonania zadania. 

6. Wykonawca posiada aktualny Certyfikat Usług lotniczych (AWC). 
7. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia wszelkich formalności związanych z 

wykonaniem usługi, w szczególności: 
a) uzyskanie zezwoleń niezbędnych do wykonania usługi, 

 b) zapewnienie obsługi akcji w zakresie METEO i w zakresie operacyjnego ruchu 
lotniczego oraz wyznaczenie koordynatora akcji z ośrodkami koordynacji ruchu 
lotniczego, 

c) wykupienie niezbędnych polis ubezpieczeniowych, w tym OC od prowadzonej 
działalności oraz pełne ubezpieczenie osób uczestniczących w wykonaniu usługi.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pilotów i osób obsługi zrzutów w odzież 
ochronną. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia zbiorczej dokumentacji lotniczej z     
wykonania każdej akcji (wiosna, jesień) obejmującej: 

a) szczegółowe sprawozdanie z realizacji nawigacyjnego planu lotów, 
b) szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu wyłożenia szczepionki, 
c) wydruk z odbiornika GPS potwierdzający rzeczywiste trasy wykonanych lotów, 
d) wydruk z rejestratora zrzutu szczepionki potwierdzający ilość i miejsce zrzuconej 

szczepionki na poszczególnych trasach (zależnie od wymagań Zamawiającego). 
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 
11.Wykonwca zobowiązany jest do załatwienia własnym staraniem i kosztem wymaganych 

przepisami zezwoleń na wykonywanie lotów. 
12. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia własnym staraniem i kosztem dokumentacji 
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w postaci map topograficznych w skali 1:200000 z naniesionymi liniami zrzutu co 1km 
szerokości geograficznej i ponumerowanymi wg siatki geograficznej. 

13. Wykonawca zapewni równomierny rozkład szczepionki w ilości 20 dawek na 1 km2 w akcji 
wiosennej oraz 20 dawek na 1 km2   w akcji jesiennej, w odstępach co 1 km. 

14. Strony zobowiązują się ściśle współpracować w zakresie uzyskania od Dyrekcji parków 
narodowych zgody na wykonanie usług na terenie objętym szczepieniem. 

15. Wykonawca ubezpieczy miejsca w samolotach. 
16. Wykonawca i Zamawiający przekażą na piśmie drugiej stronie na siedem dni przed 

rozpoczęciem akcji nazwiska osób odpowiedzialnych za wypełnienie obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy. 

 
§ 4 

ODPOWIEDZIALOŚĆ 
 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zadania 
określonego niniejszą umową, a w szczególności z tytułu: 

a) zrzutu ładunku poza obszarem działania, 
b) pomylenia obszaru przez pilota, 
c) wypadków lotniczych. 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność zabiegów wynikłą z rodzaju i 
dawki szczepionki zastosowanej przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający odpowiada za powiadomienie o planowanych zabiegach odpowiednich władz 
wojewódzkich i Lasów Państwowych. 

4. Zamawiający zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia, w którym 
dowiedział się o powstaniu szkody lub roszczeniu za szkodę, powiadomić Wykonawcę, jeżeli 
ten ponosi za nią odpowiedzialność. 

5. Odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania 
przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

6. Żadna ze Stron nie będzie odpowiadała za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z 
niniejszej umowy, jeżeli spowodowane zostały „Siłą wyższą”. „Siła wyższa” oznacza 
wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu umowy, a 
uniemożliwiające wypełnienie obowiązków Strony. Wydarzenia takie mogą obejmować w 
szczególności: wojny, pożary, powodzie, embarga przewozowe, strajki oraz oficjalne decyzje 
organów władzy państwowej, bardzo ciężkie warunki pogodowe klimatyczne 
uniemożliwiające realizację dostawy. W sytuacji „Siły wyższej” strony niezwłocznie 
poinformują się o jej zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą możliwości realizacji bądź 
rozwiązania umowy. 

§ 5 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

 
1. Strony ustalają, całkowite wynagrodzenie brutto z tytułu przedmiotu niniejszej umowy w 

wysokości………………………..złotych (słownie złotych: ………………………………..) 
w tym podatek VAT …….% wynosi ……………….zł. 
W tym : 
akcja wiosną :……………………………………. złotych brutto 
akcja jesienią ……………………………     …….złotych brutto 

2. Zapłata za wykonaną usługę zostanie uregulowana Wykonawcy na podstawie dwóch faktur 
VAT: po zakończeniu akcji wiosennej i wystawieniu faktury oraz po zakończeniu akcji 
jesiennej i wystawieniu faktury, wraz z pełną dokumentacją logistyczną wykonanych lotów, 
w szczególności: 
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a) raport czasowy rozpoczęcia i zakończenia zrzutu, rozpoczęcia i czasu trwania zrzutu 
każdej paczki szczepionki, 
b) raport czasu i współrzędnych zrzutu szczepionki. 

3. Płatności będą dokonywane w ciągu 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo   
wystawionej faktury, na konto Wykonawcy podane na fakturze.  

4. W przypadku opóźnienia w płatnościach, o których mowa powyżej przez Zamawiającego na 
rzecz Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy 
dzień zwłoki. 

 
§ 6 

KARY UMOWNE 
 

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy w zakresie terminu realizacji, Zamawiający 
może od Wykonawcy: 
     a) żądać zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia za każdy 

dzień    zwłoki; 
     b) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania umowy, przy zachowaniu 

prawa do naliczania kary umownej w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia za każdy 
dzień zwłoki; 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia przy przekroczeniu terminu 
wyznaczonego w trybie pkt. b), przy zachowaniu prawa do naliczania kary umownej w 
wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. 
 

§ 7 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy: 
1) Wykonawca popada w stan likwidacji bądź stan upadłości, 
2) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 
3) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie 
prawo żądania wynagrodzenia naliczanego za wykonaną część umowy. 

2. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy 
pisemnej. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania otrzymania kary umownej w 
wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
1. poinformują się o jej zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą możliwości realizacji bądź 

rozwiązania umowy. 
§ 8 

SPORY 
1. Wszelkie spory między Stronami mogące wynikać w trakcie realizacji niniejszej umowy 

powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji miedzy Stronami. 
2. Jeżeli po 30 dniach od rozpoczęcia negocjacji ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA nie są w 

stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, wówczas każda ze stron może poddać spór 
rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
§ 9 



Sprawa nr: WIW/a/z.272.3.2013 

 

17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że wierzytelności przysługujące WYKONAWCY w związku z 
wykonaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 
3. Strony pozostają związane ofertą z dnia …………..r. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
 

 
 

 
            ZAMAWIAJĄCY:                                      WYKONAWCA: 
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Rozdział 14 
 

WZÓR OFERTY 
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                                                                              Załącznik nr 1
            

 
 
 
 

OFERTA 
Na Usługę polegającą na wyłożeniu z samolotów immunoprzynęt – doustnej szczepionki 

przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących w akcji wiosna i jesień 2013 r  
 
…………………………………………………………………………….……………………… 

nazwa firmy 
………………………………………………………………………………………………………………… 

adres 
………………………………………………………………………………………………….…………… 

Regon 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

telefon, faks, e-mail 
1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

cena netto .................................... zł 

VAT - ….(%)   …........................ zł 

cena brutto - .............................. zł 

1. Oświadczam, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia 
opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do 
niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: ……………………… 
4. Warunki płatności: …………………………………………….. 
5. Oświadczam, że  jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia tj. 60dni. 
6.  Oświadczam, że akceptuję wzór umowy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i 

zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7.  Zamówienie wykonam: 
- samodzielnie* 
- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części     
zamówienia*:................................................................................................................................... 

8. Wadium złożone do przetargu po upływie terminów ustawowych prosimy zwrócić na konto w 
banku…………………………….nr………………………………………..……………(w przypadku 
wadium wniesionego w pieniądzu). 

9. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty 
wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 
 
 
 
 
..............................................                                    
................................................................................. 
             miejscowość i data                                                                          podpis  osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 
 
 

 
 
 

(pieczęć wykonawcy) 
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* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdział 15 
 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY 
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                                        Załącznik nr 2 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie wykonawcy 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, że spełniam 

warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm..). 

 

 
 
 
 
 
 
..............................................                                           
............................................................................... 
          miejscowość i data                                                                          podpis  osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(pieczęć wykonawcy) 
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                                                                                                                                                      Załącznik nr 
3 

 
 

  
 
 
 
 
 

Oświadczenie wykonawcy 
 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, że nie podlegam 

wykluczeniu z  udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1 i 2 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 

759 ze zm..). 

 
 
  
 
 
..............................................                                     ................................................................................. 
            miejscowość i data                                                                             podpis  osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 

 
 

 
  

 
 
 

(pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

 
 

 
 
 
 
              (pieczęć wykonawcy) 

 

Wykaz wykonanych zamówień  

wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem  
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - co najmniej dwa zamówienia polegające na 
wyłożeniu z samolotu produktu leczniczego, oraz załączenia dokumentu 
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie 

 
 

Nazwa 
zamówienia, 

Odbiorcy 
 
 

 
Odbiorca nazwa i 

adres realizacji 

 
Rodzaj i zakres zamówienia 

(usługi) 
(krótki opis) 

 
 

 
Czas realizacji 

 Od: 
(dd/mm/rr) 

        Do: 
    (dd/mm/rr) 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 

    

     

     

     

 

 
Uwaga! W załączeniu dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie. 

 
 
 
 
..............................................                                        
.................................................................................... 
            miejscowość i data                                                                         podpis  osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 
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               Załącznik nr 5 
 

 
 
 
 

Wykaz osób 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadające uprawnienia 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia t. j. - wykwalifikowani piloci z licencją,  
 
Świadom odpowiedzialności wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień 
publicznych  podaję co następuje: 
 
 

L.p. Imię i nazwisko  Kwalifikacje zawodowe 
(uprawnienia, licencja) 

Zakres wykonywanych 
czynności 

Informacja o 
podstawie do 

dysponowania osobą  

1.  
 

 
 

 

 
 

2.   

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

miejscowość i data                                                                          podpis  osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 

 
 
  
 

  
 

 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
 
 
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane 
uprawnienia.                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

................................................................................. 
           miejscowość i data                                                                           podpis  osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 
 

 

 
 
 

 
(pieczęć wykonawcy) 



Sprawa nr: WIW/a/z.272.3.2013 

 

26

 
                   Załącznik nr 7 
 
 

 
 
 
 

Wykaz narzędzi  
 

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług  t. j.: 
     - wystarczająca ilość sprawnych samolotów, 

- system GPS i system rejestrującym zrzut szczepionki, w które będą wyposażone    
wszystkie samoloty użyte do wykonania usługi, 

- lotnisko/lądowisko bazowe lub operacyjne. 
w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. 
 
Świadom odpowiedzialności wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień 
publicznych  podaję co następuje: 
 

L.p. Sprzęt   Typ/rodzaj Informacja o podstawie do dysponowania  

1.  
 

 
 
 

2.  
 

 

3  
 

 

4  
 

 

 
Dysponuję na podstawie…………………………………………………………………. 
(podać sposób dysponowania-umowa najmu użyczenia, dzierżawa, własność) 
lotniskiem/lądowiskiem bazowym lub operacyjnym w miejscu: 
………………………………………………………………………………………………
…(podać adres). 
 

 
 

 
 

 
 
 

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

miejscowość i data                                                                         podpis  osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 

 
 
 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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