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

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

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Rodzaj zamówienia - dostawy 
Data ogłoszenia –  04-05-2011r.   
Nr sprawy: WIW-agz.272.8.2011 
Data przesłania  ogłoszenia do DUUE –  04.05.2011r.  
Data publikacji w DUUE – 06.05.2011r. nr 2011/S 88-143164 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
Nazwa Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 

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

 
 
 
 
Tel.: +48 (58) 302 32 52 wew.127      fax. 58 302 39 62 
 
 
 
Tel.  +48 (58) 552 12 68     
 

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

Województwo pomorskie 

Miejscowość Gdańsk 

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

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Nazwa nadana zamówieniu:  Dostawa szybkich testów do diagnostyki gąbczastej encefalopatii bydła - BSE 
oraz trzęsawki owiec, do przeprowadzenia 70 000 oznaczeń wraz z akcesoriami oraz uŜyczeniem sprzętu 
umoŜliwiającego ich wykonanie  
Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa szybkich testów do diagnostyki gąbczastej encefalopatii bydła - 
BSE oraz trzęsawki owiec, do przeprowadzenia 70 000 oznaczeń z niezbędnymi akcesoriami oraz uŜyczeniem 
sprzętu i oprogramowania komputerowego umoŜliwiającego ich wykonanie wraz z instalacją uŜyczanego 
sprzętu oraz przeszkoleniem uŜytkowników w siedzibie Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy ul. Kaprów 10 w 
Gdańsku 
Nie przewiduje się moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141625-7 – zestawy diagnostyczne 

Nie dopuszcza się moŜliwości  złoŜenia oferty częściowej 
Nie dopuszcza się moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej 
Czas trwania zamówienia:  Zakończenie: 23.12.2011. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia 
Nie ogranicza się moŜliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 
% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne 
 
 



 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA  
Wiedza,  doświadczenie, zdolność techniczna  
–  wykaz potwierdzający realizację minimum 2 zamówień polegających na dostawie szybkich testów do 
diagnostyki gąbczastej encefalopatii bydła – BSE oraz trzęsawki owiec wraz z akcesoriami oraz uŜyczeniem 
sprzętu umoŜliwiającego ich wykonanie, na łączną kwotę co najmniej 500 000,00 zł dla kaŜdego z nich, 
zrealizowane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, terminu realizacji i odbiorców, 
oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
naleŜycie 
 
Zdolność finansowa i ekonomiczna-  opłacona, aktualna polisa, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności na kwotę nie mniejszą niŜ  200 000,00 zł 
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA  
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA 
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
A. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

Ustawy  
B. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy PZP 
C. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

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

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

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

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

Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ 
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 części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty 
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w sekcji III pkt. B-G  

Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych 

I .1. zamiast dokumentów wymienionych w sekcji III pkt.C;D;E:G, składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,  
c) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub  zdrowotne 

albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

I.2. zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji III pkt F, składa zaświadczenie właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 
zakresie określonym w art. 24  ust  1 pkt.  4-8 ustawy. 

II  Dokumenty wymienione w pkt. I. 1a,b oraz pkt I.2  powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 m-cy przed 
upływem terminu składania ofert.  
Dokument, o którym mowa w pkt. I.1 c powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ na 3 miesiące przed 



upływem terminu składania ofert.  

III  JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. I, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. II stosuje się odpowiednio. 

IV W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŜe zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielnie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego 
dokumentu 

 
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA 
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
Iś OFEROWANY TOWAR SPEŁNIA WYMAGANIA SIWZ  
a)  Aktualny dokument dopuszczający oferowany test na terenie UE do badania BSE (bydło) oraz trzęsawki   

(scrapie) u owiec. 
b)  Dokument potwierdzający aktualny wpis oferowanego testu do Rejestracji Produktów Leczniczych    

 Weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
c)  Aktualna pozytywna opinia, atest lub inny dokument Państwowego Instytutu Weterynaryjnego   

 Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach o oferowanym przez Wykonawcę teście. 
d)  Wykaz oferowanego sprzętu niezbędnego do wykonania 70 000 oznaczeń. (rodzaj i ilość sztuk) 
e)  Wykaz  oferowanych akcesorii niezbędnych do wykonania 70 000 oznaczeń (rodzaj i ilość sztuk) 
f)  Oświadczenie wykonawcy, iŜ dostarczony do wykonania testu sprzęt, będzie przekazany w uŜyczenie                   

 w  ramach ceny umowy na czas wykorzystania dostarczonych testów  
g)  Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
PK  - Kryteria oceny ofert: PC - najniŜsza cena –  waga 70 %  

                                  jakość – waga 30%  w tym: 
 a) PP  - Ilość odpadów na 1 000 zbadanych próbek płynnych – waga 5%  
 b) PS  - Ilość odpadów na 1 000 zbadanych próbek stałych – waga 10% 
 c) PT  - Czas wykonania testu dla jednej płytki – waga 15% 
 PK = PC x 70% + PP x 5% + PS x 10% + PT x 15% 

 

Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy:  
1)    Zmiana terminu wykonania umowy moŜe nastąpić gdy: 
a)    nastąpią zdarzenia określane mianem siły wyŜszej 
b)    przedłuŜenie terminu wynika z winy lub na wniosek Zamawiającego 
2)    Zmiany w oferowanym asortymencie: 
a)    ograniczenie wielkości przedmiotu zamówienia do 20%  
3)  Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której wybrano Wykonawcę, jeŜeli zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego lub konieczność ich wprowadzenia wynikła z okoliczności, których nie moŜna było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, za obustronną zgodą. 

Wadium : 10 000 zł      
Gwarancja naleŜytego wykonania:  nie przewidziano 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.gdansk.wiw.gov.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać bezpłatnie pod adresem: Wojewódzki 
Inspektorat Weterynarii 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50. 
Termin składania ofert: 15.06.2011 godzina 10:00,  
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego - sekretariat IV p. pok. 410. 
Termin związania ofertą: 60 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 
Termin otwarcia ofert: 15.06.2011 godzina 10:10  
Nie zamierza się: zawierać umowę ramową, ustanawiać dynamiczny system zakupów,  
Nie przewidziano moŜliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej 
 

 


