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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości poniżej kwoty 130 000 EURO 

 
 

na Dostawę sprzętu do odkażania ludzi – 5 części 
 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod nr  220824-2012 z dn. 26.06.0212 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 
ul. Na Stoku 50 
80-958 Gdańsk 
 
Fax: 0 58 302 39 62 
www.gdansk.wiw.gov.pl 
 
 
NIP 583-000-45-09  
Regon 000092893 
 
 
 
PODSTAWA PRAWNA  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 
113 poz. 759 ze zm..), zwana dalej „ustawą”. 
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SPIS TREŚCI: 
 
Rozdział   1:  Opis przedmiotu zamówienia. 
Rozdział   2:  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. 
Rozdział   3:  Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
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. 

Rozdział   5:  Wymagania dotyczące wadium. 
Rozdział   6:  Opis sposobu przygotowania oferty. 
Rozdział   7:  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
Rozdział   8:  Opis sposobu obliczenia ceny. 
Rozdział   9:  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
Rozdział 10:  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Rozdział 11:  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Rozdział 12:  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
Rozdział 13:  Wzór umowy. 
Rozdział 14: Wzór oferty. 
Rozdział 15: Wzory załączników do oferty. 
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Rozdział  1 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do odkażania ludzi. Zamówienie    

podzielone jest na pięć części: 
  Część 1 – Dostawa myjek wysokociśnieniowych bez podgrzewania wody i myjek 

wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody. 
Część 2 – Dostawa namiotów do dekontaminacji. 

  Część 3 – Dostawa kombinezonów szczelnych z maską przeciw zagrożeniom biologicznym. 
Część 4 – Dostawa mat dezynfekcyjnych. 
Część 5 – Dostawa agregatów prądotwórczych. 
 

2. Parametry techniczne i inne wymagania. 
 

2.1.  Część 1 – Dostawa myjek wysokociśnieniowych bez podgrzewania wody i myjek      
wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody. 

2.1.1. Wymagane minimalne parametry techniczne dla myjek wysokociśnieniowych bez  
podgrzewania wody- 18 szt.: 

· Zasilanie (~) 1 fazowe 
· Częstotliwość (Hz) 50  
· Napięcie (V) 230  
· Wydajność tłoczenia (l/h) do  560  
· Ciśnienie robocze (bar/MPa) 30-150/3-15  
· Maks. temperatura wody doprowadzanej (°C) do 60  
· Moc przyłącza (kW) 3,1   
· Trójtłokowa mosiężna pompa osiowa z tłokami ze stali szlachetnej 
· Ciężar (kg) max 30 kg  
· Możliwość przesuwania na kołach  
· Wąż wysokociśnieniowy min 10 m  
· Lanca spryskująca  ze stali szlachetnej o długości 850 mm (+/- 5%) 
· Dysza trójstopniowa  
· Dysza rotacyjna  
· Zabezpieczenie przed skręcaniem (AVS)  
· Kontrola ciśnienia  

2.1.2. Wymagane minimalne parametry techniczne dla myjek wysokociśnieniowych z 
podgrzewaniem wody- 2 szt.: 

· Ciśnienie robocze do 120 bar 
· Wydajność tłoczenia do 500 l/h 
· Max temp.  80 ºC 
· Funkcje: 
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- włączania  
- wyłączania urządzenia 
- ustawiania trybu pracy na wodę gorącą i zimną 

· Ciężar do 90 kg  
· Wąż wysokociśnieniowy min 10 m 
· Lanca obrotowa  
· Dysza dwustopniowa,  
· Koła oraz wyprofilowane uchwyty prowadzące 
· Urządzenie wyposażone w pistolet spryskujący 
· Wydajność ciśnienia i ciśnienie regulowane bezstopniowo na pistolecie spryskującym 

 
2.1.3. Termin wykonania zamówienia. 

        Termin wykonania zamówienia do dnia 31 sierpnia 2012 r. 
 

2.1.4. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42924730-5 
 

2.2.    Część 2 - Dostawa namiotów do dekontaminacji. 
2.2.1. Wymagane minimalne parametry techniczne dla namiotu do dekontaminacji typ I –  

4  szt.: 
· Wymagane trzy strefy dekontaminacji. Konstrukcja namiotu umożliwiająca 

dekontaminację jednocześnie kilku osób, podzielonych na grupy w zależności od płci. 
Namiot musi być podzielony dwoma ściankami wzdłużnymi na trzy strefy. Strefa 
środkowa i dwie zewnętrzne, jedna dla kobiet i jedna dla mężczyzn. Wbudowane 
prysznice zasilane wodą. 

· Namiot musi być pakowany w pokrowcach razem z osprzętem (młotek, śledzie do 
mocowania namiotu do podłoża i zestaw naprawczy).Osprzęt dostarczany w torbie. 

· Wielofunkcyjne przyłącze do napełniania umożliwiające podłączenie wentylatora lub 
butli ze sprężonym powietrzem. 

· Jedno przyłącze do napełniania całego systemu.  
· Budowa modułowa umożliwiająca przyłączenie dodatkowych namiotów.  
· Zawór bezpieczeństwa zintegrowany ze stelażem, zapobiegający nadmiernemu 

napełnieniu namiotu.  
· Stelaż musi być wyposażony w takie samo przyłącze do napełniania aby niepotrzebny 

był dodatkowy osprzęt. 
· Stelaż namiotu wykonany z materiału odpornego na rozdarcie.  
· Wanny ociekowe prysznica wykonane z tkaniny poliestrowej, obustronnie z powłoką 

PCV. 
· Powierzchnia użytkowa 40 m² (+/- 5%) 
· Wymiary transportowe max. 110 x 90 x 90 cm 
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· Wyposażony w butle z gazem lub wentylatory do napełniania namiotu oraz w 
oświetlenie. 
 

2.2.2. Wymagane minimalne parametry techniczne dla namiotu do dekontaminacji typ II –  
12szt.: 
· Stelaż pneumatyczny z tkaniny gumowanej 
· Wymiary max. (dł. x szer. x wys.): 200 x 200 x 250 cm 
· Wymiary wewnętrzne wanny max: 178 x 178 x 20 cm 
· Wyposażenie standardowe zestawu do dekontaminacji: 

 - oświetlenie 
 - butle lub inne urządzenie do napełniania stelaża kabiny powietrzem 
 - linia natryskowa  

· Możliwość napełnienia: 
 - powietrzem z butli z redukcją ciśnienia do 6 bar przez zawór z szybkozłączem 
 - ze sprężarki lub wentylatora ciśnieniowego przez zawór wlotowo - wylotowy 
 - mieszkiem nożnym 

 
2.2.3. Termin wykonania zamówienia. 

        Termin wykonania do dnia 31 sierpnia 2012 r. 
 

2.2.4. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 35122200-7 
 

2.3. Część 3 – Dostawa kombinezonów szczelnych z maską przeciw zagrożeniom  
biologicznym – 160 szt.  

  2.3.1. Wymagane minimalne parametry techniczne: 
  Kombinezon ochronny wraz z maską pełnotwarzową i pochłaniaczem musi 

zapewniać: 
·   Ochronę przed cząstkami stałymi oraz rozbryzgami i strumieniami niebezpiecznych 

substancji chemicznych (CE, Typ 4/5/6) 
· Wykonany z włókna mikroporowatego 
· Szwy zabezpieczone taśmą 
· Własności antystatyczne (obie strony) 
· Niepylący 
· Klasa odzieży ochronnej kategorii III typ 4, certyfikat CE 
· Pochłaniacz przeciw parom organicznym, gazom nieorganicznym i kwaśnym oraz 

amoniakowi typu ABEK1 lub równoważny 
 

2.3.2. Termin wykonania zamówienia. 
     Termin wykonania zamówienia do dnia 31 sierpnia 2012 r. 
 

2.3.3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 35113410-6 
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2.4. Część 4 – Dostawa mat dezynfekcyjnych – 160 szt.  
2.4.1.Wymagane minimalne parametry techniczne: 
         Maty do dezynfekcji, do odkażania pojazdów kołowych i obuwia, o wymiarach 120 x   

200cm i grubości min. 4cm. Wykonane z pianki poliuretanowej lub pianki polieterowej  
lub innego materiału chłonnego,  pokryte od spodu i po bokach tkaniną zapobiegającą  
przenikaniu preparatu do gruntu. 

 
2.4.2. Termin wykonania zamówienia. 

    Termin wykonania zamówienia do dnia 31 sierpnia 2012 r. 
 

2.4.3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 35122200-7 
 
2.5. Część 5 – Dostawa agregatów prądotwórczych – 4 szt. 
2.5.1. Wymagane minimalne parametry techniczne: 

 Agregat prądotwórczy do generowania prądu zmiennego 1 – fazowego  
 Minimalne parametry: 

· Moc znamionowa 5,8 kW 
· Prąd znamionowy 25A 
· Napięcie 230V 
· Częstotliwość 50 Hz 
· Głośność nie większa niż 97 dB 
· Prądnica: synchroniczna 
· Stopień ochrony IP 23 
· Paliwo: benzyna bezołowiowa 
· Minimalny czas pracy bez tankowania - 2 godz. 
· Rozruch: rewersyjny na linkę 
· Wyposażenie: 
· Gniazdo 16A 1 fazowe- 2 szt. 
· Gniazdo 16 A 3 fazowe- możliwość zainstalowania 
· Wyłącznik termiczny – TAK 
· Zbiornik paliwa 
· Wyłącznik przy braku oleju- TAK 
· Zestaw uziemiający 
· Wyłącznik różnicowo prądowy  
· Zestaw transportowy 

 
2.5.2. Termin wykonania zamówienia. 

      Termin wykonania zamówienia do dnia 31 sierpnia 2012 r. 
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2.5.3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 31121200-2 
 

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.  

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

1)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu (wzór Załącznik nr 3), 
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. 

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.  
3. Forma składanych dokumentów: 
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1) Dokumenty, wymienione w Rozdziale 1 ust. 3 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 
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 wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 2 SIWZ: 
a)  pkt. 2  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, 
2) Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
3) 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 1 lit. a, 
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 2. 

 
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. 
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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 na numer 
+48 (058) 302 39 62. 

 
Rozdział 5 

Wymagania dotyczące wadium 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

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- 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)  Do oferty wykonawca załącza:  

    - wypełniony załącznik nr 4 (odpowiednio dla danej części od 1 do 5) – opis oferowanego 
     przedmiotu zamówienia. 
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 
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należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, oraz napis: „oferta przetargowa na Dostawę 
sprzętu do odkażania ludzi – 5 części.”  

          sprawa nr WIW/a/z.272.6.2012 - część 1/część 2/część 3/część 4/część 5*. Nie otwierać             
przed dniem 05.07.2012 
* - niepotrzebne skreślić 

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 dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie  

dopuszcza do składania ofert wariantowych. 
7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego 

systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej 
z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

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 05.07.2012 r. o godz. 10.00 
3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

2. Otwarcie ofert 
1) Oferty zostaną otwarte w dniu 05.07.2012 r. o godz. 10.10 w siedzibie Wojewódzkiego 

Inspektoratu Weterynarii, 80-958 Gdańsk ul. Na Stoku 50, w Sali konferencyjnej, pokój 
412. 

2)  Otwarcie ofert jest jawne. 
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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  Rozdziale 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.  
7. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen jednostkowych (brutto) za przedmiot 

zamówienia i wpisania ich w tabelę w formularzu oferty. Następnie powinien wymnożyć 
cenę jednostkową przez ilość szt. oferowanego sprzętu. Następnie powinien zsumować w 
tabeli ceny brutto i wpisać w wierszu RAZEM. Cena z tego wiersza winna być przepisana 
do ceny oferty. 

 
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, dla każdej części oddzielnie, 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 

 
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto w danej części 
zamówienia. 
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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…………2012r. 
 
pomiędzy: 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50 
reprezentowanym przez: 
1.Dr n. wet. Włodzimierza Przewoskiego – Pomorski  Wojewódzki Lekarz  Weterynarii  w 
Gdańsku 
zwanym dalej „Zamawiającym”,  
 
a:.................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez: 
....................................................................................................................................................... 
zwanym dalej  „Wykonawcą”. 
 

§ 1 
 PODSTAWA PRAWNA 

 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sprawa 
nr WIW/a/z.272.6.2012 strony postanawiają: 
 

§ 2  
  PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z instalacją     

uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników zamawiającego. 
2. W skład przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 wchodzi: 
………………………………………………………… 

 
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z Załącznikiem nr 4, stanowiącymi integralną część umowy.  
 

§ 3  
TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 

 
1. Dostawa, uruchomienie oraz wstępne przeszkolenie pracowników zamawiającego nastąpi 

w terminie do dnia 31.08.2012 r. 
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2. Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień, w którym Wykonawca 
zakończy dokonywanie dostaw przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy. W 
celu potwierdzenia realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu podpisane protokoły odbioru ilościowego i jakościowego dla 
każdego sprzętu. 

3. Miejsce dostawy: 
    ……………………………………….  
    ……………………………………….  
 

                         §  4 
         WYNAGRODZENIE 
 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, na podstawie 
oferty Wykonawcy, na kwotę: 

      netto: …………………… zł  
      (słownie: …………………………………………………….……….……………. złotych) 

podatek VAT …..-…......... zł  
brutto: ……………..……..zł  
(słownie…………………………………………………………..…………….….. złotych) 
W tym cena za 1 szt. wynosi…………………brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje: 
1) montaż, uruchomienie sprzętu, przeprowadzenie pomiarów kontrolnych, kalibrację, 

szkolenie pracowników zamawiającego, 
2) koszty transportu, opakowania, cło, wszystkie podatki i opłaty, wymagane koszty 

ubezpieczenia, 
3) 12 miesięczną gwarancję, 
4) inne koszty Wykonawcy, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji przedmiotu   

zamówienia. 
3. Wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku ustawowej 

zmiany wysokości podatku VAT. 
4. Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności są protokoły odbioru podpisane 

przez strony oraz faktura VAT. 
5. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 

VAT. 
 
                                                                      §  5  

WARUNKI DOSTAWY 
 

1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie 

nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane wraz z dokumentacją. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy z wyprzedzeniem 
co najmniej 3 dni. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, uruchomić sprzęt oraz przeprowadzić szkolenie 
pracowników zamawiającego, zgodnie z wymogami SIWZ, przed odbiorem. 

5. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może 
odmówić przyjęcia dostawy w całości lub części, jeżeli: 
1) termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony, 
2) którekolwiek ze sprzętu nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z 

obowiązującymi producenta sprzętu lub Wykonawcę przepisami. 
6. Dokonanie dostawy zostanie potwierdzone protokołem odbioru ilościowego podpisanym   

przez obydwie strony. 
7. Wszelkie dokumenty dotyczące dostaw (protokoły) przygotowuje Wykonawca. 
8.  Zamawiający ustanawia do odbioru przedmiotu umowy jako osobę upoważnioną:  
 

………………………………….. – tel. …………………… fax. ……………………….. 
9.  Osobą do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy    

Wykonawca ustanawia: 
………………………………….. – tel. ……………………. fax. ……………………….. 

 
§ 6  

 GWARANCJA 
 

1. Wykonawca udziela min 12 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu 
odbioru przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż udzielona gwarancja przez Wykonawcę 
nie może być krótsza niż gwarancja producenta oferowanego sprzętu. 

2. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscach używania dostarczonego sprzętu. 
3. Czas reakcji serwisu w ciągu 3 dni od momentu otrzymania zgłoszenia 
4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady w terminie 7 dni roboczych od momentu   

otrzymania zawiadomienia telefonicznego i faksem lub pocztą elektroniczną o   
uszkodzeniach. 

5. Okres gwarancyjny ulega wydłużeniu o czas naprawy. 
6. Ilość napraw w okresie gwarancji, kwalifikująca do wymiany urządzenia – 3 naprawy tego 

samego elementu aparatu.  
7. Jeżeli w okresie gwarancji usunięcie wady będzie niemożliwe lub naprawa nie zostanie 

wykonana w ustalonych powyżej terminach, wadliwy sprzęt będzie wymieniony na nowy. 
W tym wypadku Zamawiający nie będzie ponosił kosztów normalnego zużycia sprzętu. 

8. Jeżeli w okresie o którym mowa w pkt. 4 naprawa nie będzie możliwa, Wykonawca  
dostarczy sprzęt zastępczy w ciągu 3 dni  roboczych od dnia zgłoszenia usterki. 

9. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Wykonawca. 
10.W okresie gwarancji Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztami serwisu tylko 

wówczas, gdy zgłoszenie dokonane przez Zamawiającego okazało się bezzasadne. 
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11.W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami gwarancji zawartymi w kartach 
gwarancyjnych, a zapisami umowy Strony wiążą postanowienia niniejszej umowy. 

 
 

§ 7   
SZKOLENIA 

 
1. W ramach ceny umowy Wykonawca, w terminie 4 dni od dnia zainstalowania  przeszkoli 

pracowników Zamawiającego w zakresie: 
a) ogólne zasady działania, 
b) procedury obsługi oraz konserwacji, 
c) rozpoznania wadliwego działania, 
d) drobnych napraw. 

2. Szkolenie musi składać się zarówno z części teoretycznej jak i ćwiczeń praktycznych. 
 

§ 8  
WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
1. Płatności będą dokonywane w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury 

wystawionej zgodnie z postanowieniami § 4, na konto Wykonawcy podane na fakturze, ale 
nie wcześniej niż 15.09.2012 r.  

2. Faktury będą wystawione dla Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii 80-958 Gdańsk 
 ul. Na Stoku 50, NIP: 583-000-45-09 

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 
 

§ 9  
KARY UMOWNE 

 
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 

1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 3 
niniejszej umowy, w wysokości 0, 2% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 
umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) dodatkowo za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie 
gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, za 
każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad do dnia odbioru 
usunięcia zgłoszonych wad, 

3) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 
ust. 1 umowy. 
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2. Łączna wysokość kar zastrzeżonych w ust. 1 pkt. 1-2 nie może przekroczyć 50 % 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Niezależnie od kar umownych wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za 
szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, 
wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

4. Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w 
przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminowi, o którym mowa w § 8 ust. 1. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

6. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 5 
kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy będą zapłacone w 
ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 
przewyższających wysokość kar umownych. 

8. W razie niezrealizowania dostawy w terminie, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, 
Zamawiający może wezwać pisemnie Wykonawcę do spełnienia świadczenia w terminie 
nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. W przypadku skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa do wezwania mają zastosowanie postanowienia ust 1 pkt1. Po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu mają zastosowanie postanowienia ust 1 
pkt 3.  

 
§ 10 

 ODSTAPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z dostawą  ponad 7 dni, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, 

2) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym 
terminie na ich usunięcie, 

3) Wykonawca popada w stan likwidacji bądź stan upadłości. 
2.  Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust.1, powinno być 

złożone na piśmie. 
3. Nadto 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 takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie 
prawo żądania wynagrodzenia naliczonego za wykonaną część dostaw. 
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§ 11 
 POUFNOŚĆ 

 
1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu do zachowania poufności co do informacji, o których dowiedziały się w 
związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz informacji technicznych, 
technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych prawnych i organizacyjnych 
dotyczących drugiej Strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, 
o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Informacje te stanowią 
informacje poufne. 

2. Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie toczącego się 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz informacje mogące stanowić 
podstawę do wystawienia referencji dla Wykonawcy. 

3. Informacje poufne mogą być ujawnione na żądanie sądu, prokuratury, policji, organów 
administracji państwowej w związku z ich uprawnieniami ustawowymi. 

 
 

§ 12  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 
1. 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. W sytuacji „Siły wyższej” strony poinformują się 
natychmiast o jej zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą możliwości realizacji bądź 
rozwiązania umowy. 
 

§ 13  
SPORY 

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

powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między Stronami. 
2. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 14 
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. 
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej ani przenieść na nią 

swoich wierzytelności wynikających z umowy. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli 

Stron. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla Zamawiającego i  dla Wykonawcy.       
6. Załączniki do umowy: 

a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
b) załącznik nr 4 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, 
c) oferta Wykonawcy. 

 
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Rozdział 14 
 

WZÓR OFERTY 
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Załącznik nr 1 
 
 

OFERTA 
Na Dostawę sprzętu do odkażania ludzi – 5 części 

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

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

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

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

telefon, faks, e-mail 
1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję/oferujemy spełnienie przedmiotu 

zamówienia za cenę: 
 
Część 1 - Dostawa myjek wysokociśnieniowych bez podgrzewania wody i myjek 
wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody: 
 cena netto ............................................. zł  

 podatek VAT -  .................................... zł 

 stawka brutto - ................................... zł  

 (słownie brutto............................................................................................................................) 

 W tym: 

Lp. Nazwa przedmiotu Ilość (szt.) Cena jednostkowa 
w PLN brutto 

 
Wartość w PLN 

brutto 
 

1 2 3 4 5=(3x4) 
1. Myjka wysokociśnieniowa z 

podgrzewaniem wody 2   

2. Myjka wysokociśnieniowa bez 
podgrzewania wody  18   

RAZEM  
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Część 2 – Dostawa namiotów do dekontaminacji: 
cena netto ............................................. zł  

podatek VAT -  .................................... zł 

stawka brutto - ................................... zł  

(słownie brutto.............................................................................................................................) 

W tym: 
 

Lp. Nazwa przedmiotu Ilość (szt.) Cena jednostkowa 
w PLN brutto 

 
Wartość w PLN 

brutto 
 

1 2 3 4 5=(3x4) 

1. Namiot do dekontaminacji typ I 
 

4   

2. Namiot do dekontaminacji typ II 
 

12   

RAZEM 
 

 

 
Część 3 – dostawa kombinezonów szczelnych z maską przeciw zagrożeniom biologicznym –  

160 szt. 
cena netto ............................................. zł  

podatek VAT -  ............................…….zł 

stawka brutto - ................................... zł  

(słownie brutto.............................................................................................................................) 

 W tym: 
 
Lp. Nazwa przedmiotu Ilość (szt.) Cena jednostkowa 

w PLN brutto 
Wartość w PLN 

brutto 
1 2 3 4 5=(3x4) 

1. Kombinezon szczelny z 
maską 
 

160 
  

RAZEM 
 

 

 
 
Część 4 – dostawa mat dezynfekcyjnych – 160 szt.. 
cena netto ............................................. zł  
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podatek VAT -  .................................... zł 

stawka brutto - ....................................zł  

(słownie brutto…......................................................................................................................) 

 W tym: 
 

Lp. Nazwa przedmiotu Ilość (szt.) Cena jednostkowa 
w PLN brutto 

 
Wartość w PLN 

brutto 
 

1 2 3 4 5=(3x4) 
1. Mata dezynfekcyjna 160 

 
  

RAZEM 
 

 

 
Część 5 – Dostawa agregatów prądotwórczych  – 4 szt. 
cena netto ............................................. zł  

podatek VAT -  ........................... …….zł 

stawka brutto - .................................... zł  

(słownie brutto............................................................................................................................) 

 W tym: 
 

Lp. Nazwa przedmiotu Ilość (szt.) Cena jednostkowa 
w PLN brutto 

 
Wartość w PLN 

brutto 
 

1 2 3 4 5=(3x4) 
1. Agregat prądotwórczy 

 4   

RAZEM 
 

 

 
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.  Oferuję okres gwarancji na przedmiot zamówienia  12 miesięcy.  
4. Warunki płatności: przelew do 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego, 

ale nie wcześniej niż 15.09.2012. 
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5. Oświadczam, że  jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni. 

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. 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 

 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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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 2007. Nr 223 poz. 1655 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 

2007. Nr 223 poz. 1655 ze zm.). 

 

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

miejscowość i data  podpis  osoby/osób uprawnionej do 
reprezentowania wykonawcy 

 
 

 
 
 

 
 

(pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 
Opis sprzętu 

 
 

Część 1 – dostawa myjek wysokociśnieniowych bez podgrzewania wody i myjek 
wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody  

 

Lp. 
 

Wymagane minimalne parametry: 
 

TAK/NIE 

Wymagane minimalne parametry techniczne dla myjek wysokociśnieniowych bez 
podgrzewania wody – 18 szt. 
 
Model oferowanego urządzenia ……………………….. producent…………………………... 
1. Zasilanie (~)   1 fazowe  
2. Częstotliwość (Hz) 50   
3. Napięcie (V)    230  
4. Wydajność tłoczenia (l/h)  do  560  
5. Ciśnienie robocze (bar/MPa)  30 - 150 / 3 - 15  
6. Maks. temperatura wody doprowadzanej (°C)  do 60  
7. Moc przyłącza (kW)  3,1    
8. Trójtłokowa mosiężna pompa osiowa z tłokami ze stali 

szlachetnej 
 

9. Ciężar (kg)  max 30 kg  
10. Możliwość przesuwania na kołach  
11. Wąż wysokociśnieniowy min 10 m  
12. Lanca spryskująca  ze stali szlachetnej o długości 850 

mm (+/- 5%) 
 

13. Dysza trójstopniowa  
14. Dysza rotacyjna  
15. Zabezpieczenie przed skręcaniem (AVS)  
16. Kontrola ciśnienia  
Wymagane minimalne parametry techniczne dla myjek wysokociśnieniowych z 
podgrzewaniem wody- 2 szt. 
 
Model oferowanego urządzenia ……………………….. producent………………………….. 
1. Ciśnienie robocze do 120 bar  
2. Wydajność tłoczenia do 500 l/h  
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3. Max temp.  80 º C  
4. Funkcje włączania i wyłączania urządzenia  
5. Ustawiania trybu pracy na wodę gorącą i zimną  
6. Ciężar do 90 kg  
7. Wąż wysokociśnieniowy min 10 m  
8. Lanca obrotowa  
9. Dysza dwustopniowa  
10. Koła oraz wyprofilowane uchwyty prowadzące  
11. Urządzenie wyposażone w pistolet spryskujący  
12. Wydajność ciśnienia i ciśnienie regulowane 

bezstopniowo na pistolecie spryskującym 
 

 
 
 

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

miejscowość i data  podpis  osoby/osób uprawnionej do 
reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 4 
Opis sprzętu 

 
Część 2 - Dostawa namiotów do dekontaminacji. 

 
 

Lp. 
 

Wymagane minimalne parametry: 
 

TAK/NIE 

Wymagane minimalne parametry techniczne dla namiotu do dekontaminacji typ I – 4 szt. 
 
Model oferowanego urządzenia ……………………….. producent…………………………. 
1. Wymagane trzy strefy dekontaminacji. Konstrukcja 

namiotu umożliwiająca dekontaminację jednocześnie 
kilku osób, podzielonych na grupy w zależności od płci. 
Namiot musi być podzielony dwoma ściankami 
wzdłużnymi na trzy strefy. Strefa środkowa i dwie 
zewnętrzne, jedna dla kobiet i jedna dla mężczyzn. 
Wbudowane prysznice zasilanie wodą. 

 

2. Namiot musi być pakowany w pokrowcach razem z 
osprzętem (młotek, śledzie do mocowania namiotu do 
podłoża i zestaw naprawczy).Osprzęt dostarczany w 
torbie. 

 

3. Wielofunkcyjne przyłącze do napełniania 
umożliwiające podłączenie wentylatora lub butli ze 
sprężonym powietrzem. 

 

4. Jedno przyłącze do napełniania całego systemu.  
5. Budowa modułowa umożliwiająca przyłączenie 

dodatkowych namiotów. 
 

6. Zawór bezpieczeństwa zintegrowany ze stelażem, 
zapobiegający nadmiernemu napełnieniu namiotu. 

 

7. Stelaż musi być wyposażony w takie samo przyłącze do 
napełniania aby niepotrzebny był dodatkowy osprzęt. 

 

8. Stelaż namiotu wykonany z materiału odpornego na 
rozdarcie. 

 

9. Wanny ociekowe prysznica wykonane z tkaniny 
poliestrowej, obustronnie z powłoką PCV. 

 

10. Powierzchnia użytkowa 40 m2 (+/- 5%)  
11. Wymiary transportowe max. 110 x 90 x 90 cm  
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12. Wyposażony w butle z gazem lub wentylatory do 
napełniania namiotu oraz oświetlenie. 

 

Wymagane minimalne parametry techniczne dla namiotu do dekontaminacji typ II – 12 szt.: 
 
1. Stelaż pneumatyczny z tkaniny gumowanej.  
2. Wymiary max. (dł. x szer. x wys.): 200 x 200 x 250 cm  
3. Wymiary wewnętrzne wanny max: 178 x 178 x 20 cm  
4. Wyposażenie standardowe zestawu do dekontaminacji: 
4a. oświetlenie,  
4b. butle lub inne urządzenie do napełniania stelaża kabiny 

powietrzem, 
 

4c. linia natryskowa.   
5. Możliwość napełnienia:  
5a. powietrzem z butli z redukcją ciśnienia do 6 bar przez 

zawór z szybkozłączem, 
 

5b. ze sprężarki lub wentylatora ciśnieniowego przez zawór 
wlotowo – wylotowy, 

 

5c. mieszkiem nożnym.  
 
 
 

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

miejscowość i data  podpis  osoby/osób uprawnionej do 
reprezentowania wykonawcy 



 
 
 
 

Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012 
                                                                                                                                 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 
oraz budżetu państwa 

 
 

        

     

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W GDAŃSKU  
ul. Na Stoku 50 
80-958 Gdańsk 
Tel. 58 302 32 52 
Fax.  58 302 39 62 
http://www.gdansk.wiw.gov.pl/ 

Załącznik nr 4 
Opis sprzętu 

 
Część 3 – Dostawa kombinezonów szczelnych z maską przeciw zagrożeniom biologicznym   

– 160 szt.  
 
Model oferowanego kombinezonu ……………………….. producent…………………… 

 

Lp. 
 

Wymagane minimalne parametry: 
 

TAK/NIE 

1. Kombinezon ochronny wraz z maską pełnotwarzową i 
pochłaniaczem. 

 

2. Ochrona przed cząstkami stałymi oraz rozbryzgami i 
strumieniami niebezpiecznych substancji chemicznych 
(CE, Typ 4/5/6. 

 

3. Wykonany z włókna mikroporowatego.  
4. Szwy zabezpieczone taśmą.  
5. Własności antystatyczne (obie strony).  
6. Niepylący.  
7. Klasa odzieży ochronnej kategorii III typ 4, certyfikat 

CE. 
 

8. Pochłaniacz przeciw parom organicznym, gazom 
nieorganicznym i kwaśnym oraz amoniakowi typu 
ABEK1 lub równoważny. 
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Część 4 – Dostawa mat dezynfekcyjnych – 160 szt. 
 

Model oferowanej maty ……………………….. producent…………………… 
 

Lp. 
 

Wymagane minimalne parametry: 
 

TAK/NIE 

1. Maty do dezynfekcji, do odkażania pojazdów kołowych 
i obuwia, o wymiarach 120 x 200 cm i grubości min. 4 
cm. 

 

2. Wykonane z pianki poliuretanowej lub pianki 
polieterowej lub innego materiału chłonnego,  pokryte 
od spodu i po bokach tkaniną zapobiegającą 
przenikaniu preparatu do gruntu. 
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Część 5 – Dostawa agregatów prądotwórczych – 4 szt. 
 

Model oferowanego urządzenia ……………………….. producent………………………. 
 

Lp. 
 

Wymagane minimalne parametry: 
 

TAK/NIE 

1. Agregat prądotwórczy do generowania prądu 
zmiennego 1 – fazowego. 

 

2. Moc znamionowa 5,8 kW.  
3. Prąd znamionowy 25A.  
4. Napięcie 230V.  
5. Częstotliwość 50 Hz  
5. Głośność nie większa niż 97 dB  
6. Prądnica: synchroniczna  
7. Stopień ochrony IP 23  
8. Paliwo: benzyna bezołowiowa  
9. Minimalny czas pracy bez tankowania - 2 godz.  
10. Rozruch: rewersyjny na linkę  
11. Gniazdo 16A 1 fazowe- 2 szt.  
12. Gniazdo 16 A 3 fazowe- możliwość zainstalowania  
13. Wyłącznik termiczny   
14. Zbiornik paliwa  
15. Wyłącznik przy braku oleju  
16. Zestaw uziemiający  
17. Wyłącznik różnicowo prądowy   
18. Zestaw transportowy  
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