
 
 
 
 
 

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 – dostawa  
Data ogłoszenia – 01.08.2012 
Nr sprawy: WIW/a/z.272.8.2012 
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 280760-2012 z dn. 01.08.2012 
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 Tel.: +48 (58) 302 32 52 

Osoba do kontaktów:  

a) w sprawach proceduralnych: 
 

 
-   Agnieszka Łukiewska-Stojek 
 

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

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

Województwo pomorskie 
Miejscowość Gdańsk 
Adres internetowy (URL) www.gdansk.wiw.gov.pl  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa preparatów, substancji anabolicznych oraz  zestawów testów 
ELISA do diagnostyki chorób weterynaryjnych – 8 części 
Określenie przedmiotu zamówienia: 
Część    I  -  Zestawy ELISA i preparaty do diagnostyki chorób weterynaryjnych 
Część   II  -  Kontrole do diagnostyki Wścieklizny i Toksoplazmozy 
Część  III  -  Zestawy ELISA do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt 
Część   IV - Odczynniki i testy do diagnostyki serologicznej 
Część    V -  Zestaw do diagnostyki chorób ryb 
Część  VI  - Zestawy diagnostyczne do GMO  
Część VII  - Szybkie testy do diagnostyki chorób zwierząt 
Część VIII - Zestawy do oznaczania substancji anabolicznych metodą ELISA 
 
Termin realizacji 
Termin wykonania zamówienia do 14.12.2012r. Termin płatności 21 dni od daty otrzymania faktury przez 
zamawiającego. 
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Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
33141625-7 – zestawy diagnostyczne 
               
Dopuszcza się  złożenie oferty częściowej. 
Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowe. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których 
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 
 
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. 

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 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

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

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

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

z ofertą: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu wg  - załącznik nr 3 do oferty; 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy- załącznik nr 3 do oferty; w przypadku składania oferty 
przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być 
złożony przez każdego Wykonawcę. 

4. 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. 

 
SEKCJA IV: PROCEDURA 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

Nie przewidziano możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej 
Wadium : 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
Gwarancja należytego wykonania: nie przewidziano 

  
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
http://www.gdansk.wiw.gov.pl 
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Inspektorat 
Weterynarii 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50.  
 
Termin składania ofert: 10.08.2012 godzina 10:00, 
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego - sekretariat IV p. pok. 410.  
Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 
Termin otwarcia ofert: 10.08.2012 godzina 10:10 
 


