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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
 
 
Rodzaj zamówienia: dostawa 

Data ogłoszenia: 15.06.2015 r. 

Nr sprawy: WIW/a/z.272.5.2015 

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 143478– 2015 z dnia 

15.06.2015 r. 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa. 

 

SEKCJA I: Zamawiający 

Nazwa Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 

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

Województwo: pomorskie 

Miejscowość: Gdańsk 

Nazwiska osób wyznaczonych do kontaktu: 

a) w sprawach proceduralnych: 

- Dariusz Domaradzki, tel. +48 58 552 12 68, fax. +48 58 552 25 63 

b) w sprawach merytorycznych:  

- Agnieszka Świątalska, tel. +48 58 552 12 68, fax. +48 58 552 25 63 

Adres internetowy: www.gdansk.wiw.gov.pl 
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SEKCJA II: Przedmiot zamówienia 

Nazwa nadana zamówieniu:  

„Dostawa odczynników chemicznych, wzorców i materiałów certyfikowanych do 

analiz –      8 części”. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, wzorców i 

materiałów do analiz dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku w ośmiu 

częściach: 

Część 1- dostawa odczynników chemicznych do badań laboratoryjnych - zgodnie z 

opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 2a; 

Część 2 – dostawa odczynników chemicznych - specjalistycznych - zgodnie z 

opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 2b; 

Część 3 – dostawa odczynników chemicznych HPLC - zgodnie z opisem w 

formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 2c; 

Część 4 – dostawa odczynników chemicznych do hodowli komórkowych - zgodnie 

z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 2d; 

Część 5 – dostawa odczynników chemicznych i materiałów do metodyki z 

wykorzystaniem aparatu Applied Biosystems 7500 FAST Real Time PCR- zgodnie 

z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 2e; 

Część 6 – dostawa odczynników chemicznych do badań GMO - zgodnie z opisem 

w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 2f; 

Część 7 – dostawa odczynników chemicznych do analiz- zgodnie z opisem w 

formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 2g; 

Część 8 – dostawa wzorców i materiałów certyfikowanych do analiz - zgodnie z 

opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 2h. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

33696300-8 odczynniki chemiczne 

33696500-0 odczynniki laboratoryjne 
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Miejsce dostawy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, ul. Kaprów 10 oraz 

Kartuska 249. 

 

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK 

 

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE 

 

Czas trwania zamówienia: sukcesywne dostawy do 04.12.2015 r. 

 

SEKCJA III: Informacje o charakterze prawnym, finansowym i technicznym. 

Wymaganie wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków 
 
1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 

1–4 Prawa zamówień publicznych, tzn.: 
1.1.1.  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub  

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie 
wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający uzna warunek za 
spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia. 
 
1.1.2.  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający 
uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę 
oświadczenia. 
 
1.1.3.  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia.  
 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający 
uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę 
oświadczenia.  
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1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  

ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, wykonawca składa wraz z 
ofertą: 

1.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu wg załączonego wzoru - 
załącznik nr 5; 

1.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, 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; 

1.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z 
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy należy złożyć - informację o tym, czy 
wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu definicji zawartej w 
art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami), wg 
załączonego wzoru - załącznik nr 6.   

 
2. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

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

 

SEKCJA IV: Procedura 

Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Waga 
Cena brutto 90 % 
Termin dostawy 5 % 

Termin przydatności 5 % 

 

Nie przewidziano możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.gdansk.wiw.gov.pl 
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie 

pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, 80-985 Gdańsk, ul. Na Stoku 

50. 

 

Termin składania ofert: 23.06.2015 r. godz. 09:00 

 

Miejsce składania ofert: Sekretariat Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, 

ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk, IV p. pok. 410 

 

Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 

 

Termin otwarcia: 23.06.2015 r. godz. 09:10 


