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Rozdział 1 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
1.    Przedmiot zamówienia: Dostawa podłoŜy laboratoryjnych, materiałów                                 

do wykonywania badań przy uŜyciu analizatora bakteriologicznego, zestawów                          
i odczynników  do wykonywania badań w systemie zamkniętym BaxQ7 
 

1.1. Część I Dostawa podłoŜy laboratoryjnych, zgodnie z opisem w formularzu cenowym   
stanowiącym załącznik nr 1 do oferty 

       Wymagania dla podłoŜy: 
1.   Zgodność składów przedmiotu zamówienia z przytoczonymi w SIWZ normami.                   

W sytuacji, w której normy te ulegną zmianie wykonawca będzie zobowiązany do 
dostarczenia podłoŜy zgodnych z nowymi obowiązującymi normami. W przypadku zmiany 
normy ewentualna, nowa cena nie moŜe być wyŜsza niŜ zaoferowana. 

        Produkty powinny być wyprodukowane zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 
9001, a ich skład musi być zgodny z przytoczonymi w załączniku normami. 

2.   Termin waŜności poŜywek na płytkach minimum 8 tygodni od momentu dostawy,                   
z wyjątkiem płytek odciskowych typu Rodac, gdzie termin ten powinien wynosić nie mniej 
niŜ 3 miesiące od dostawy. 

3.   Termin waŜności podłoŜy sypkich min. 3 lata od momentu dostawy. 
4.   Suplementy minimum 1 rok waŜności od daty dostawy, rozpuszczalne wyłącznie w wodzie 

lub alkoholu etylowym. 
5.   Testy diagnostyczne minimum 6 miesięcy. 
6.   KrąŜki antybiotykowe minimum 20 miesięcy. 
7.   Wymagana wydajność suplementu: w załączniku nr 4, w rubryce wielkość opakowania,            

w nawiasach podano wydajność jednej fiolki suplementu na określoną ilość ml podłoŜa 
gotowego. Suplement jest integralną częścią poŜywki bazowej i musi pochodzić od jednego 
producenta i nie moŜe być w składzie poŜywki bazowej. 

8.   Dla kaŜdej dostarczonej partii podłóŜ i suplementów naleŜy dostarczyć oryginał certyfikatu 
kontroli jakości danej partii produktu od producenta zawierający datę wystawienia 
certyfikatu, właściwości fizyczne podłoŜa, wykaz szczepów wzorcowych                 z 
kolekcji ATCC stosowanych do testowania, wraz z charakterystyką mikrobiologiczną 
zgodną z przytoczonymi w SIWZ normami. Jeśli norma kierunkowa nie zawiera kontroli 
jakości poŜywki, świadectwo kontroli musi zawierać wykaz szczepów kontrolnych z 
kolekcji ATCC wraz charakterystyką mikrobiologiczną zgodną z normą ISO 11133.                  
Dla poŜywek do metod ilościowych certyfikat kontroli jakości musi zawierać liczbowe 
oznaczenia Ŝyzności wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na poŜywce, datę 
wystawienia świadectwa. 

9.   Dla kaŜdej dostarczonej partii poŜywki naleŜy dołączyć dokumentację  zawierającą:  
• Proponowany termin i warunki przechowywania poŜywki po przygotowaniu. 
•   Świadectwo kontroli jakości danej partii produktu od producenta. 
•   Nazwy poŜywki i listy składników, wraz z ewentualnymi dodatkami. 
•   Termin przydatności do uŜycia i kryteria stosowane do jego oceny. 
•   Warunki przechowywania. 
•   Warunki przygotowania nawaŜki /upłynniania. 
•   Sprawdzenie jałowości. 
•   Sprawdzenie wzrostu wykorzystywanych, poŜądanych i niepoŜądanych mikroorganizmów 

kontrolnych (z podaniem odniesienia do kolekcji kultur) i kryteriów akceptacji. 
•    Sprawdzenia fizycznych i stosowanych kryteriów akceptacji. 

Ponadto dokument powinien zawierać:  
- Daty wydania specyfikacji 
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-  Numer partii produkcyjnej 
-  Wartość pH przed uŜyciem poŜywki 
-  Dane dotyczące warunków przechowywania 
-  Datę przydatności do uŜycia 
-  Kartę Charakterystyki w języku polskim  
10. Parametry graniczne dla podłoŜy gotowych na płytkach: 

Do kaŜdej dostarczonej partii poŜywek gotowych Zamawiający wymaga załączenia 
świadectwa kontroli jakości czyli certyfikatu wystawionego wg wytycznych ISO 7218: 
2008/Ap1:2010 i dokumentacji przywołanej w w/w normie m.in. PCA EA – 04 / 10 punkt 
7.3.1 co następuje: „Wszystkie poŜywki (oraz rozcieńczalniki i inne zawiesiny) kupowane w 
postaci gotowej do uŜytku lub częściowo gotowe wymagają sprawdzenia przed uŜyciem. 
Ocena odzysku lub przeŜywalności poŜądanych organizmów oraz hamowania rozwoju lub 
eliminowania niepoŜądanych organizmów winna być w pełni ilościowa; cechy (np. 
właściwości fizyczne i biochemiczne) naleŜy oceniać przy zastosowaniu obiektywnych 
kryteriów.” 

11. Pozostałe wymagania: 
a.   Średnica płytki 9 cm 
b.   Świadectwo kontroli jakości musi zawierać minimum: 
•   Nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę waŜności 
•   Skład poŜywki 
•    Ogólną charakterystykę poŜywki: kolor, pH, opakowanie, sterylność 
•    Charakterystykę mikrobiologiczną: wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC,                 

wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na poŜywce. 
c.    Nadruk na płytce powinien zawierać nazwę poŜywki, numer serii, datę waŜności i godzinę 

rozlania poŜywki, inna forma oznaczenia moŜe być w przypadku płytek kontaktowych ze 
względu na mniejszą średnicę płytki. 

d.    Dla kaŜdej partii produktów moŜliwość zwrotu przerośniętych i uszkodzonych pytek- 
grubość warstwy równomiernie rozlanego agaru niepowodująca wysychania podłoŜa. 

12. Wymagania dla krąŜków antybiotykowych: 
•    KrąŜki mają pasować do dostarczonych dyspenserów, na płytki 90 mm wys. 16 mm ( 3 szt. 

x 6 fiolkowe i 1 szt x 8 fiolkowe). 
13. PoŜywki i suplementy jak równieŜ krąŜki i dyspensery muszą pochodzić od jednego  

producenta.  
14. Transport wszystkich poŜywek do laboratorium musi odbywać się z zachowaniem warunków 

przewidzianych przez producenta dla przechowywania produktu. 
 
1.2. Część II Dostawa materiałów słuŜących do wykonywania badań przy uŜyciu 
analizatora bakteriologicznego  
zgodnie z opisem zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty  
W przypadku dostarczenia produktu równowaŜnego naleŜy złoŜyć odpowiednie dokumenty, 
certyfikaty, karty charakterystyki produktów potwierdzające równowaŜność produktu.                           
Za równowaŜny uznany będzie produkt, który będzie współdziałał z posiadanym przez 
zamawiającego sprzętem. 
 
1.3. Część III Dostawa Zestawów i odczynników słuŜących do wykonywania badań w 
systemie zamkniętym Bax Q7 
zgodnie z opisem zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty 
Wymagania: 
1.  Odczynniki w formie tabletek w probówkach do reakcji PCR,  z terminem waŜności min. 2 

lata ;  96 oznaczeń w opakowaniu; 
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2.  Oświadczenie dostawcy potwierdzające kompatybilność oferowanych testów z systemem 
BAX Q07 

3.  Dla potwierdzenia powyŜszego oświadczenia wymagane jest załączenie wraz z ofertą 
próbek dla pozycji nr 1 i 2 z części nr 3 ( zał. 4) , w ilości pozwalającej na wykonanie 8 
oznaczeń w celu sprawdzenia, czy system współdziała z oferowanym przedmiotem 
zamówienia. Zamawiający informuje, ze posiada system zamknięty Bax Q7. Wykonawcy 
mogą dostarczyć produkt równowaŜny. Za równowaŜny uznany będzie produkt, który 
będzie współdziałał z posiadanym przez zamawiającego systemem 
 

2.   Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :  
33695000-8 wszelkie pozostałe produkty inne niŜ terapeutyczne 
33698300-2 substancje peptydowe 
33698100-0 kultury mikrobiologiczne 

3.    Termin realizacji zamówienia:  do 27 grudnia 2011 r. 
Dostawa będzie odbywać się  sukcesywnie, bezpośrednio do Zakładu Higieny 
Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kaprów 10 i przy ul. Kartuskiej 249, w terminie do 14 
dni roboczych od daty otrzymania zapotrzebowania otrzymanego faksem lub 
elektronicznie, złoŜonego przez Zamawiającego.  

4.  Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia przy pomocy podwykonawców.    
W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę części prac podwykonawcom 
Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom.  

5.    Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 
67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp. 

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

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

9.  Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy:  

1)   Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moŜe nastąpić gdy: 
a)   nastąpią zdarzenia określane mianem siły wyŜszej 
b)   przedłuŜenie terminu wynika z winy lub na wniosek Zamawiającego 
2)   Zmiana wynagrodzenia wykonawcy:  
a) dopuszcza się moŜliwość zmiany ceny oferowanego produktu w przypadku zmiany            

obowiązującej stawki VAT, zmiana taka wymaga formy aneksu za potwierdzeniem obu 
stron, 

3)    Zmiany w oferowanym asortymencie: 
a)    poprawienia parametrów granicznych i jakościowych w stosunku do złoŜonej oferty, jeśli są  

one korzystne dla Zamawiającego, za zgodą Zamawiającego 
b)    zmiany producenta oferowanego asortymentu przy zachowaniu parametrów jakościowych  
       nie gorszych niŜ zaoferowane w postępowaniu przetargowym, za zgodą Zamawiającego. 
c)    ograniczenie wielkości przedmiotu zamówienia do 20% wartości umownej. 
d)   zamiana ilości poszczególnych pozycji pakietu przy zachowaniu tej samej wartości umowy 

do 20% wartości umownej 
4)  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. 
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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, Ŝe 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, Wykonawca składa wraz z ofertą:  
 

1)   oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 Ustawy – w oryginale wg załączonego wzoru - załącznik nr 1 do oferty; 

 
Ocena spełnienia wyŜej wymienionych warunków udziału dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-
nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa          
w niniejszym rozdziale specyfikacji. Z treści złoŜonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie 
wynikać, iŜ wykonawca spełnia w/w warunki. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym 
terminie nie złoŜyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu lub którzy złoŜyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, chyba ze mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania.                    

 
2.  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 wykluczenia wg załączonego wzoru – Rozdział 15    
       załącznik nr 2 do SIWZ; 
2)   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, 
wystawionego 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.  
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  
Polskiej, przedkłada dokument potwierdzający, iŜ nie orzeczono wobec niego zakazu 
ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert 

 
3.  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. W odniesieniu do tych 
podmiotów Zamawiający Ŝąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów 
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potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, wymienionych 
w rozdziale 3 pkt. 2 niniejszej SIWZ, jeśli podmioty te będą brały udziały w postępowaniu. 

 

4.    Forma składanych dokumentów. 
1.  Dokumenty wymienione w Rozdziale 3 SIWZ naleŜy złoŜyć 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 
moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).  

 
 

5.   Wykonawcy występujący wspólnie. 
1)  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku, 

dokumenty potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w 
postępowaniu składa kaŜdy  z Wykonawców z osobna. Kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę lub te podmioty. 

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 złoŜone w oryginale lub kopii 
potwierdzonej przez notariusza. 

 
Rozdział 4 

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŜe 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 z zastrzeŜeniem ust. 3) i 4). 

3. Forma pisemna zastrzeŜona jest dla złoŜenia oferty wraz załącznikami, w tym oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, nie 
podleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictwa.  

4.  JeŜeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

5. Domniemywa się, iŜ pismo wysłane przez zamawiającego na nr faksu podany przez 
wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umoŜliwiający zapoznanie się wykonawcy z 
treścią pisma, chyba Ŝe wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia 
otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w 
pkt. 4 oświadczy, iŜ ww. nie otrzymał.   

6.  Do kontaktowania się z wykonawcami upowaŜniony jest pracownik: 
  a) w sprawach merytorycznych – Agnieszka Świątalska-Koseda  tel. 58 552-12-68  
b) w sprawach proceduralnych – Janusz Kłopotowski i Dominika Osmólska    
tel. 58 302-32-52 wew. 127   fax. 58 302-39-62 
Wszelkie informacje udzielane będą w godz. 8:00-14:00 od poniedziałku do piątku 

 7. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, 
jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem Ŝe 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
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zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu  do składania ofert.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŜe 
wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 
ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej, na której zamieszczona 
jest specyfikacja. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców 
w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną 
zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na 
stronie internetowej. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ  nie prowadzącej do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert.          O przedłuŜeniu terminu 
składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz informację tę zamieści na 
stronie internetowej. 

8. W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych 
odpowiedzi/wyjaśnień, jako obowiązującą naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego 
późniejsze oświadczenie zamawiającego. 

 
Rozdział 5 

Wymagania dotyczące wadium 
 

Wadium nie wymaga się. 
 

Rozdział 6 
Opis sposobu przygotowania oferty 

1.   Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę na dowolną część lub na części zamówienia. 
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”. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Wykonawcę. 

2)  Do ofert naleŜy dołączyć dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale 1 i 3 oraz  
wypełniony Formularz cenowy - załącznik nr 4 

3)  Oferta i kaŜdy z załączników powinny zostać podpisane przez Wykonawcę lub osobę 
upowaŜnioną do jego reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczenia woli,                 
z uwzględnieniem zapisów rozdziału 3 pkt. 5.1 

4)  W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) z określeniem jego 
zakresu.  

5)  Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane 
podpisem wykonawcy. 

6)  Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemoŜliwiający jej przypadkowe otwarcie 
oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Zaleca się, 
aby oferta została złoŜona w zaklejonej kopercie.  

       Na kopercie naleŜy umieścić nazwę i adres wykonawcy, oraz napis:  
    „„Dostawa podłoŜy laboratoryjnych, materiałów do wykonywania badań przy uŜyciu analizatora 
bakteriologicznego, zestawów i odczynników do wykonywania badań w systemie zamkniętym 

BaxQ7  
- część ….”  nr sprawy WIW-agz.227722..1111..22001111. 

Nie otwierać przed dniem  19.05.2011r. przed godziną 10:10” 
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7) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty  
niezabezpieczonej w powyŜszy sposób. 

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

5.   Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę złoŜoną po terminie na składanie ofert.  
6.  Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych w oparciu o wyznaczone             

w formularzu ofertowym pakiety 
7.  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli Wykonawca, nie później niŜ terminie 
składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie moŜe zastrzec 
informacji podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert. 

8.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.  

 

Rozdział 7 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

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

w Gdańsku 80-958 Gdańsk ul. Na Stoku 50 

2)  Termin składania ofert upływa dnia 19.05.2011r., 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 19.05.2011r o godz. 10:10 w Wojewódzkim Inspektoracie 

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

 
 

Rozdział 8 

Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty i formularza cenowego            

(wg załączonego wzoru - załącznik nr 4) 
2.   Obliczoną w formularzu cenowym cenę brutto naleŜy wpisać w formularzu oferty. 
3.  Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z 

realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy w miejsce wskazane 
przez pracowników Zamawiającego. 

4. Cena musi być ceną końcową stanowiącą podstawę do obliczenia zapłaty przez 
Zamawiającego i zawierać podatek od towarów i usług (stawka podatku VAT  określona 
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U. z 2004r. nr 
54, poz. 535 z późn. zm.) oraz wszelkie rabaty.  Cena ta musi być podana w złotych, 
obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5.    Omyłki będą poprawiane zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
6.   W sytuacji, gdy w postępowaniu złoŜy ofertę Wykonawca zagraniczny, który na podstawie 

odrębnych przepisów, nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, 
oferta sporządzona przez takiego wykonawcę zawiera cenę z zerową stawką podatku VAT. 
Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów 
zagranicznych, spoczywa na Zamawiającym. Gdy zamawiający dokona wyboru – jako 
najkorzystniejszej – oferty wykonawcy zagranicznego, z tytułu realizacji zobowiązania 
wynikającego z umowy, na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych, zostanie na 
niego nałoŜony obowiązek uiszczenia naleŜnego podatku VAT. Podatek ten, mimo, iŜ nie 
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będzie składał się na cenę oferty, tworzyć będzie wraz z nią rzeczywistą kwotę 
wydatkowanych środków publicznych. Podobna sytuacja zaistnieje w przypadku zawarcia 
umowy z Wykonawcą spoza Unii Europejskiej. Z uwagi na powyŜsze, dokonując czynności 
oceny ofert w zakresie kryterium ceny, Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do 
ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę naleŜnego podatku VAT oraz cła (jeśli 
taki obowiązek wystąpi), które obciąŜać będą zamawiającego z tytułu realizacji umowy. 

 
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 następującego     
          kryterium (dla kaŜdej części osobno): 

Cena - 100%  
Cena oferty jest ceną brutto.  

2.  Sposób oceny ofert: 

PK  = [CN / CR x 100%] x 100 
PK  - ilość punktów dla kryterium  
CN   - najniŜsza oferowana cena,  
CR   - cena oferty rozpatrywanej 

3   Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniŜszą ceną brutto dla danej części. 
4   W przypadku, gdy dwie oferty uzyskają identyczną ilość punktów Zamawiający wezwie  

tych Wykonawców do  złoŜenia ofert dodatkowych. 

 
Rozdział 10 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, 
którzy złoŜyli oferty o: 

1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,  siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska,  siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną ofertom w kaŜdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację;  

1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 
1.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego moŜe być zawarta. 
2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o 

których w pkt. 1 ust 1, na stronie internetowej oraz w miejscu ogólnie dostępnym w swojej 
siedzibie.   

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

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

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

6. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia 
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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 kaŜdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za 

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

członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia. 
6)   wyłącznie partner wiodący tzw. lider konsorcjum jest upowaŜniony do podejmowania 

zobowiązań związanych z realizacją Kontraktu i otrzymywania instrukcji w imieniu i na 
rzecz kaŜdego z partnerów 

  

Rozdział  11 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego 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. 179-198 ustawy Pzp. 

 
 
 

Rozdział 13 
WZÓR UMOWY 
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UMOWA - WZÓR 
Nr _________/__________/2011 

 
zawarta w dniu ……………… r. w Gdańsku pomiędzy: 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50 
 zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez: 
1. dr n. wet. Włodzimierza Przewoskiego - Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii     w 

Gdańsku 
a 
firmą: ……………………………………………………… 

z siedzibą w ……………………………….., przy ul. ……………………………………,  

NIP: ………………………………,  

reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………….. 

zwaną dalej  „WYKONAWCĄ”, w wyniku  przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, znak sprawy WIW-azg.272.11.2011 strony postanawiają: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY  I  WYNAGRODZENIE 

 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaŜ i dostarczenie przez WYKONAWCĘ, na rzecz 
ZAMAWIAJĄCEGO podłoŜy laboratoryjnych, materiałów do wykonywania badań przy 
uŜyciu analizatora bakteriologicznego, zestawów i odczynników do wykonywania badań w 
systemie zamkniętym BaxQ7, zgodnych asortymentowo i ilościowo z Formularzem cenowym, 
którego ksero stanowi Załącznik Nr 1 do umowy i po cenach jednostkowych skalkulowanych na 
bazie DDP – loco magazyn ZAMAWIAJĄCEGO, za cenę: 
 
   CZĘŚĆ NR 1   -  PodłoŜa laboratoryjne 
   cena netto                     ..................... zł 
   podatek VAT …. %     ................... zł      
   cena brutto                 ........................ zł   
   /słownie brutto: ........................................................................................................./ 
 
  CZĘŚĆ  NR 2  -  Materiały do wykonywania badań przy uŜyciu analizatora bakteriologicznego 
   cena netto                     ..................... zł 
   podatek VAT …. %     ................... zł      
   cena brutto                 ........................ zł   
    /słownie brutto: ........................................................................................................./ 
 
   CZĘŚĆ  NR 3  - Zestawy i odczynniki do wykonywania badań w systemie zamkniętym BaxQ7 
   cena netto                     ..................... zł 
   podatek VAT …. %     ................... zł      
   cena brutto                 ........................ zł   
   /słownie brutto: ........................................................................................................./ 
 
2.1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zamiany ilości poszczególnych pozycji 

przedmiotu umowy (oferowanego pakietu) +/- 20% w ramach ceny umowy (pakietu) podanej 
w ust. 1 niniejszej umowy. 

2.2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości przedmiotu 
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zamówienia  określonego w Załączniku Nr 1. Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku 
jej realizacji  nie moŜe przekroczyć 20 % wartości umownej.  

3. WYKONAWCA zobowiązuję się do utrzymania stałych cen jednostkowych przez okres 
obowiązywania niniejszej umowy. 

4. Cena jest rozumiana jako DDP zgodnie z INCOTERMS 2000, z uwzględnieniem wszystkich 
składników cenotwórczych.  

5. Dostarczony przez WYKONAWCĘ przedmiot umowy będzie pozbawiony wad fizycznych      i 
prawnych.  

6.   Przydatność do uŜycia dostarczanego asortymentu liczona jest od daty dostawy i wynosi    
       dla:  
a) poŜywek na płytkach nie mniej niŜ 8 tygodni, z wyjątkiem płytek odciskowych typu Rodac, 

gdzie termin wynosi nie mniej niŜ 3 miesiące,  
b) podłoŜy sypkich nie mniej niŜ 3 lata 
c)  suplementy nie mniej niŜ 1 rok, rozpuszczalne wyłącznie w wodzie lub alkoholu etylowym 
d testy diagnostyczne nie mniej niŜ  6 miesięcy,  
e)   krąŜki antybiotykowe nie mniej niŜ 20 miesięcy. 
f)    odczynniki w formie tabletek w probówkach do reakcji PCR nie mniej niŜ 2 lata 
 

§ 2 
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 

 
1. Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia do 27.12.2011r. 
2. Zamówienie będzie realizowane częściowo w oparciu o aktualne zapotrzebowania 

ZAMAWIAJĄCEGO.  
3. WYKONAWCA będzie dostarczał ZAMAWIAJĄCEMU zamawiany asortyment, będący 

przedmiotem umowy w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia 
w formie faxu  lub e-maila pod nr …………………. na adres………………………..  

4. Zamówienie będzie zawierało nazwę towaru, ilość, charakterystyczne wielkości. 
5. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko dostarczyć przedmiot umowy do 

miejsca wskazanego w jednostkowym zamówieniu w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu 
Weterynarii w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 249 lub przy ul. Kaprów 10  

6. Osobą upowaŜnioną do kontaktów z Wykonawcą oraz odbioru przedmiotu umowy, ze strony 
Zamawiającego jest Lek. Wet. Agnieszka Świątalska - Koseda  tel. 58-552-12-68 

 

§ 3 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
1   Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności będzie prawidłowo wystawiona faktura 

VAT  
2   Nie dopuszcza się moŜliwości częściowego fakturowania zamówień jednostkowych. 
3   Nazwa dostarczonego towaru opisana na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu           

i z nazwą  w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1  
4   Wysokość wynagrodzenia obliczona będzie jako iloczyn dostarczonych towarów oraz          

jednostkowej ceny wskazanej w ofercie przetargowej. 
5.    Płatności będą dokonywane w ciągu 21 dni od daty doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU 

prawidłowo wystawionej faktury, na konto WYKONAWCY podane na fakturze. 
6.   Faktury będą wystawione i dostarczone do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii 80-958 

Gdańsk  ul. Na Stoku 50, NIP: 583-000-45-09,  

7. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 
8. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa WYKONAWCA. 
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§ 4 

WARUNKI REALIZACJI UMOWY 
 

1.   Dostawy oraz odbiory przedmiotu umowy winny być realizowane w godzinach 8.00 do 14.00 
w dniach pracy ZAMAWIAJĄCEGO. 

2.   Do dostarczanych artykułów naleŜy dołączyć wymagane w SIWZ dokumenty jakości 
dostarczanego produktu, gwarancje.  

3.   W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych w dostarczonym przedmiocie 
umowy ZAMAWIAJĄCY zawiadomi o powyŜszym WYKONAWCĘ na piśmie (faksem)        
w terminie 4 dni roboczych, licząc od dnia stwierdzenia zaistniałych wad wyznaczając 
dodatkowy termin na dostawę przedmiotu zamówienia wolnego od wad, bez ponoszenia przez 
ZAMAWIAJĄCEGO z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.  

4.   Reklamacje przyjmuje:………………………ul……………………… 
       tel……………….  fax……………. 
5.   WYKONAWCA rozpatrzy otrzymaną reklamację w terminie 4 dni roboczych i po jej   

uwzględnieniu dostarczy artykuły nowe, wolne od wad na własny koszt w terminie nie  
dłuŜszym niŜ następujące 2 dni robocze, a terminem odbioru całości dostawy,   
upowaŜniającym ZAMAWIAJĄCEGO do wystawienia faktury jest dzień uzupełnienia   
niezgodności. 

6.   Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie zwalnia WYKONAWCY od roszczeń z tytułu 
rękojmi lub gwarancji jakości. 

 
§ 5 

KARY UMOWNE 
 

1.   WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w przypadku: 
a/  niedotrzymania terminu wykonania zamówienia jednostkowego, określonego w § 2 pkt. 3               

w wysokości 1% ceny brutto zamówionej partii materiałów, za kaŜdy dzień zwłoki, 
b/    odstąpienia od  umowy  z  przyczyn zaleŜnych od WYKONAWCY w wysokości 10% łącznej 

ceny brutto niezrealizowanej części umowy, 
c/    za nieterminową wymianę wadliwego przedmiotu umowy w wysokości 5% ceny brutto 

wadliwego przedmiotu umowy, za kaŜdy dzień  zwłoki licząc od dnia wyznaczonego  na jego 
wymianę, 

2.  ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych oraz nieuregulowanych 
odszkodowań z bieŜących faktur wystawionych przez WYKONAWCĘ. 

3. W przypadku nie dostarczenia (przez okres 21 dni) od terminu określonego w § 2 pkt. 3, 
zamówionej partii przedmiotu umowy WYKONAWCA upowaŜnia ZAMAWIAJĄCEGO do 
dokonania zakupu partii w ilości zamówionej u WYKONAWCY u innego Dostawcy i obciąŜy 
WYKONAWCĘ róŜnicą kosztów poniesionych z tego tytułu. 

4.  ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie moŜliwość jednostronnego rozwiązania umowy w trybie  
natychmiastowym oraz Ŝądania z tego tytułu kary umownej w wysokości 10 % łącznej ceny 
brutto niezrealizowanej części umowy, po wcześniejszym uprzedzeniu WYKONAWCY          
w przypadku raŜącego naruszenia warunków umowy, a w szczególności;  

a)   odmowę wymiany wadliwego towaru na wolny od wad / zgodny z opisem w SIWZ, 
b)   w przypadku trzykrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub ze zwłoką powyŜej 14 dni od 

terminu określonego w § 2 pkt. 3  
c)   nie zapewnienie zaoferowanej jakości towaru, 
5   Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyŜszającego zastrzeŜone kary umowne. 
6   W przypadkach określonych w niniejszym paragrafie WYKONAWCA moŜe Ŝądać wyłącznie 

wynagrodzenia naleŜnego z tytułu naleŜnie wykonanej części umowy. 
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§ 6 
 ODSTAPIENIE OD UMOWY 

 
1.   ZAMAWIAJĄCY moŜe odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy: 
•  WYKONAWCA popada w stan likwidacji bądź stan upadłości, 
•  WYKONAWCA realizuje zamówienie niezgodnie z jej warunkami, 
•  WYKONAWCA opóźnia się z realizacją zamówienia powyŜej 30 dni od terminu określonego w 

§ 2 pkt. 3 
2.  Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust.1, powinno być złoŜone na 

piśmie. 
3.  Nadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 

leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
ZAMAWIAJĄCY moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCY przysługuje jedynie prawo Ŝądania 
wynagrodzenia naliczonego za wykonaną część umowy. 

 

§ 7 
 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 
1.   śadna ze Stron nie będzie odpowiadała za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z 

niniejszej umowy, jeŜeli spowodowane zostały „Siłą wyŜszą”. “Siła wyŜsza“ oznacza 
wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu umowy,         
a uniemoŜliwiające wypełnienie obowiązków Strony. Wydarzenia takie mogą obejmować    w 
szczególności: wojny, poŜary, powodzie, embarga przewozowe, strajki oraz oficjalne decyzje 
organów władzy państwowej, bardzo cięŜkie warunki pogodowe i klimatyczne 
uniemoŜliwiające realizację dostawy. W sytuacji „Siły wyŜszej” strony niezwłocznie 
poinformują się o jej zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą moŜliwości realizacji bądź 
rozwiązania umowy. 

 
§ 8 

SPORY 
 

1.  Wszelkie spory między Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy 
powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między Stronami. 

2.  JeŜeli po 30 dniach od rozpoczęcia negocjacji ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA nie są w 
stanie polubownie rozstrzygnąć spotu to kaŜda ze stron moŜe poddać spór rozstrzygnięciu sądu 
powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
§ 9 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1.   ZAMAWIAJĄCY zastrzega, Ŝe 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 podpisanej przez Strony  pod 
rygorem niewaŜności 

3.   Strony pozostają związane ofertą z dnia …………….……….. 
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 kaŜdej ze stron. 
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Załączniki do umowy: 
1 oferta Wykonawcy (kserokopia) 
2 umowa Konsorcjum/Podmiotów występujących wspólnie (kserokopia)* 
3 SIWZ 
 
* niepotrzebne skreślić  

 
ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA 
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Rozdział 14 
 

WZÓR OFERTY 
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Nr sprawy: WIW-agz.272.11.2011                                      Załącznik nr 1 
 

 
OFERTA 

na     „„Dostawa podłoŜy laboratoryjnych, materiałów  do wykonywania badań przy uŜyciu analizatora 
bakteriologicznego, zestawów  i odczynników  do wykonywania badań w systemie zamkniętym 

BaxQ7””  
 

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

nazwa firmy 

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

adres 

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

Regon 

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

telefon, faks, e- mail 

 
1. Część I  PodłoŜa laboratoryjne  
Łącznie cena oferty:  
 
brutto:.......................................................................................................................................PLN 
słownie: ........................................................................................................................................... 
w tym podatek VAT: ……………………………………………………..………………….PLN 
słownie :…………………………………………………………...……………………………… 
 
Część II  Materiały do wykonywania badań przy uŜyciu analizatora bakteriologicznego 
Łącznie cena oferty:  
 
brutto:.......................................................................................................................................PLN 
słownie: ........................................................................................................................................... 
w tym podatek VAT: ……………………………………………………..………………….PLN 
słownie :…………………………………………………………...……………………………… 
 
Część III  Zestawy i odczynniki do wykonywania badań w systemie zamkniętym BaxQ7 
Łącznie cena oferty:  
 
brutto:.......................................................................................................................................PLN 
słownie: ........................................................................................................................................... 
w tym podatek VAT: ……………………………………………………..………………….PLN 
słownie :…………………………………………………………...……………………………… 
 
2. Oświadczam, Ŝe wyŜej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
3. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnoszę do niej zastrzeŜeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 27 grudnia 2011 r. 
5.   Warunki płatności: do 21 dni od daty wpłynięcia faktury do siedziby Zamawiającego  
      Zamawiającego, 
6. Oświadczam, Ŝe  jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w specyfikacji 
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istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni. 
7.  Oświadczam, Ŝe akceptuję wzór umowy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków 

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

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

zamówienia1................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

9.    Ofertę niniejszą składamy na . . . . . .  kolejno ponumerowanych stronach. 
10. Niniejszym informuję, iŜ informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ……..….  

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej  konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane. 

11. Do oferty załączam: 
 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

                                              

                          
 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 
..............................................                       .............................................................................. 
      miejscowość i data                         podpis  osoby/osób   uprawnionej  

   do reprezentowania wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Wypełnić lub dodać odpowiedni załącznik 
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Formularz ofertowy cz. II   

 

Część I – PodłoŜa laboratoryjne 
 

L.P. NAZWA PRODUKTU/ PRODUKT 
RÓWNOWAśNY DO 

OPAK. ILOŚĆ CENA NETTO 
VAT % 

 
WARTOŚĆ 
NETTO 

WARTOŚĆ 
BRUTTO 

ZGODNOŚĆ 
TAK/NIE 
NAZWA 

PRODUCENTA 

1. Agar Brucella /SDA+SS/ płytka 140   
 

 
 

2. Bulion Brucella /SDB+SS/ 1 ml 500   
 

 
 

3. PodloŜa agarowe AKG 1 ml 500   
 

 
 

4. PodłoŜe Garda 25g 2   
 

 
 

5. Agar wzbogacony 500 gram 2   
 

 
 

6. 
 

Baird Parker Agar + suplement 
PN-EN ISO 6888:2001 lub 
równowaŜna 

500 gram 2   
 

 
 

100 ml  30   
 

 
 

7. 

PodłoŜe z zielenią brylantową i 
czerwienią fenolową i laktozą 
BGA PN EN ISO 6579:2003 lub 
równowaŜna 

500 gram 3   
 

 
 

8. 
PoŜywka z siarczanem sodowo-
laurylowym wg. PN-EN ISO 
7251:2002 lub równowaŜna 

500 gram 2   
 

 
 

9. Wrzosek (Liver Broth) 500 gram 2   
 

 
 

10. Bulion wg. Giolitti Cantoni 500 gram 10   
 

 
 

11. 
Roztwór fizjologiczny z 
peptonem PN-EN ISO 6887-1: 
2000 

500 gram 20   
 

 
 

12. 
Bulion wzbogacony 
 

500 gram 2   
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13. 
Agar TBX PN ISO 16649-
2:2004 

500 gram 20   
 

 
 

14. 
Płytki Brillant Green Agar  PN 
EN ISO 6579:2003 lub 
równowaŜna 

10 sztuk 1100   
 

 
 

15. 
Płytki XLD PN EN ISO 
6579:2003 lub równowaŜna 

10 sztuk 1100   
 

 
 

16. 
Płytki Oxford  PN-EN ISO 
11290-1:1999 lub równowaŜne 

10 sztuk 122   
 

 
 

17. 

Płytki kontaktowe z agarem 
odŜywczym i neutralizatorem - 
do oznaczania ogólnej liczby 
drobnoustrojów  

20 sztuk 36   
 

 
 

18. 
Columbia Agar with Sheep 
blood  

10 sztuk 30   
 

 
 

19. 

Agar do oznaczania ogólnej 
liczby drobnoustrojów wg PN-
EN ISO 4833:2004 lub 
równowaŜna 

500 gram 10   
 

 
 

20. 

Mueller Kauffmann bulion zieleń 
zawarta w składzie podłoŜa 
bazowego PN EN ISO 
6579:2003 lub równowaŜna 

500 gram 5   
 

 
 

21. 
Rappaport Vassiliadis z soją wg 
PN-EN ISO 6579:2003 lub 
równowaŜna 

500 gram 2   
 

 
 

22. 
 

Di chloran-rose bengal 
chloramphenicol agar + 
suplement 

500 gram 5   
 

 
 

10 fiolek 
(500 ml) 

10   
 

 
 

23. 
VRBL agar z laktozą PN-ISO 
4832:1998 lub równowaŜna 

500 gram 2   
 

 
 

24. 
Woda peptonowa zbuforowana 
PN-EN ISO 6579:2003 lub 
równowaŜna 

500g 55   
 

 
 

25. 
XLD agar PN EN ISO 
6579:2003 lub równowaŜna 

500g 2   
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26. 
Oxford suplement (PN-EN ISO 
11290-1:1999) lub równowaŜna 

10 fiolek 
(500 ml) 

1   
 

 
 

27. 
Fraser bulion baza wg. PN-EN 
ISO 11290-1:1999 + suplement 
do pół-Frasera lub równowaŜna 

500g 10   
 

 
 

10 fiolek 
(2250 ml) 

10   
 

 
 

28. 
Bulion z tioglikolanem do testów 
na sterylność 

500 gram 1   
 

 
 

29. Bulion z selenitem 500 gram 1   
 

 
 

30. Perfringens Agar 500 gram 1   
 

 
 

31. 
Fraser Suplement PN-EN ISO 
11290-1:1999 lub równowaŜna 

10 fiolek 
(500 ml) 

1   
 

 
 

32. TSC C. perfringens supplement 
10 fiolek 
(500 ml) 

2   
 

 
 

33. 
Oxytetracycline OGYE 
Suplement 

10 fiolek 
(500 ml) 

2   
 

 
 

34. 

Agar chromogenny dla Listeria 
wg Ottaviani i    Agosti plus 
suplementy do poŜywki wg  PN-
EN ISO                                                          
11 290-2 :2000/A1:2005 skład 
dopuszczony zgodnie z 
rezolucją Nr 325 podjętą na 
XXVI Posiedzeniu ISO/TC 
34/S.C.9 

500g 6   
 

 
 

10 fiolek 
(500 ml) 

10   
 

 
 

10 fiolek 
(500 ml) 

10   
 

 
 

35. 
Edwards Medium with Steep 
blood 

10 sztuk 12   
 

 
 

36. Bulion EE 500 g 1   
 

 
 

37. Agar Sabouard 500g 2   
 

 
 

38. 
24 Leb Base do namnaŜania 
Listeria  

500 g 1   
 

 
 

39. 
Suplement selektywny do 24 
Leb Base 

10 fiolek 
(500ml) 

3   
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40. Płytki gotowe TSYEA  10 szt 12   
 

 
 

41. 
PoŜywka VRBG,  PN-ISO 
21528-2:2005 , lub 
równowaŜna  

500g 15   
 

 
 

42. 
PoŜywka MRSV,  PN ISO 
6579:2003,  lub równowaŜna 

500g 3   
 

 
 

43. 
MRSV dodatek selektywny do 
poŜywki PN ISO 6579:2003 

op.=10 
fiolek 

10   
 

 
 

44. 
KrąŜki antybiotykowe wraz z 
czterema dyspenserami 

op.=5x50 90   
 

 
 

45. M.R.S. Agar 500g 1   
 

 
 

46. 
Oxytetracycline-glucose Yeast 
Extrakt Agar 

500g 5   
 

 
 

47. 
Diagnostics Sensitivity Test 
Agar (DST Agar) 

500g 2   
 

 
 

48. Plate Count Agar 500g 4   
 

 
 

49. Sensitest Agar 500g 4   
 

 
 

50. PoŜywka Willis-Hobbs 500g 1   
 

 
 

51. Bufor fosforanowy 500g 1   
 

 
 

52. PoŜywka agarowa z glukozą 500g 1   
 

 
 

53. Standard II 500g 1   
 

 
 

54. 
Bacillus subtilis (BGA) spore 
suspension 

op. = 15 
szt. 

3   
 

 
 

55. Egg yolk-tellurite emulsion 100 ml 5   
 

 
 

56. Agar Brucella Modyfikowany 500 g 1   
 

 
 

57. Suplement Selektywny Brucella  
op.= 10 
szt.  

1   
 

 
 



 

25

58. 

Roboczy standard surowicy 
anty-Brucella Abortus do 
aglutynacji (do aglutynacji 
szkiełkowej)  

1 amp.  1   
 

 
 

59. 
Listeria monocytogenes ATCC 
7644  typu Argenta nr kat. 
0398P 

 
wymazó
wki 

2   
 

 
 

60. 
Enterococcus faecalis ATCC 
29212 typu Argenta nr 
kat.0366P 

wymazó
wki 

2   
 

 
 

61 
Rhodococcus equi ATCC 6939 
typu Argenta nr kat. 0697P 

wymazó
wki 

2   
 

 
 

62. 
Bacillus cereus ATC 11778 typu 
Argena nr kat. 0256P 

wymazó
wki 

2   
 

 
 

63. 
Bacilus pumilus CN607 nr kat. 
Argenta DSM1794 

op. 1   
 

 
 

64. Yersinia ruckeri NCIMB13282  szt 1   
 

 
 

65 
Bacillus subtilis (BGA)  Argenta 
nr. kat. 1.10649.0001 

amp. 2 
ml 

15   
 

 
 

RAZEM NETTO 
 

 
RAZEM BRUTTO  

 
 
 

_________________________________________________________________________                                                                                                      
Data, Podpis osoby upowaŜnionej do podpisu oferty 
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Część II – Materiały do wykonywania badań przy uŜyciu analizatora bakteriologicznego 
 

L.P. NAZWA PRODUKTU/ PRODUKT 
RÓWNOWAśNY DO 

OPAK. ILOŚĆ CENA NETTO 
VAT % 

 
WARTOŚĆ 
NETTO 

WARTOŚĆ BRUTTO 

ZGODNOŚĆ 
TAK/NIE 
NAZWA 

PRODUCENTA

1. 
Api Listeria do aparatu miniAPI 
prod. Biomerieux, nr kat. 10 300 
lub równowaŜny 

OP.=10 
TESTÓW 

16   
 

 
 

2. 
SM ID 2prod. Biomerieux do nr. 
kat.43621 lub równowaŜny  

OP.=20 szt. 60   
 

 
 

3. 
ID 32E do aparatu miniAPI prod. 
Biomerieux, nr kat. 32400 lub 
równowaŜny  

OP.=25 
TESTÓW 

16   
 

 
 

4. 

NaCl Medium ( 2m l ) 0,85 % 100 
amp. do testu ID 32E  prod. 
Biomerieux, nr kat. 20070 lub 
równowaŜny 

OP.=100 szt 6   
 

 
 

5. Karta GN nr kat. 21341 op.=20szt. 5   
 

 
 

6 Karta GP nr kat. 21342 op.=20szt. 3   
 

 
 

7. Karta ANC nr kat. 21347  op.=20szt. 1   
 

 
 

8. 
Odczynnik James do testu ID 32E 
nr kat. 70542 

OP.=2szt. 5   
 

 
 

9. 
Coli ID Medium nr. kat. 42017  lub 
równowaŜny 

6 x 200 ml 7   
 

 
 

10. 
GENbag anaer do aparatu  
Biomerieux, nr kat. 45534 lub 
równowaŜny 

a/20 szt 23   
 

 
 

11. 
Anaer Indicator do aparatu  
Biomerieux, nr kat. 96118 lub 
równowaŜny 

a/50 szt 7   
 

 
 

12. 
Baird Parker Agar + RPF nr kat. 
44003 

4 x 100 ml 7   
 

 
 

13. Cled Agar nr kat. 41594 6 x 200 ml 1   
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14. Mineral Oil nr kat. 70100 125 ml 1   
 

 
 

15. API OF Medium 10 x 2.5 ml 7   
 

 
 

16. 
Reagent kit: TDA, JAMES, VP 1 , 
VP 2, NIT 1 , NIT 2 do API 20E 

6x 5 ml 4   
 

 
 

17. Test  API 20E 
op.25 
pasków 

5   
 

 
 

18. 

NaCl Medium ( 5ml ) 0,85 % 100 
amp. do testu API 20E  prod. 
Biomerieux, nr kat. 20230  lub 
równowaŜny 

op.= 100 
amp. po 5 
ml 

1   
 

 
 

19. Test API 20NE 
op. 25 
pasków 

1   
 

 
 

20. 
0,45% Sodium Chloride nr kat. 
3D0775 

op.=3x500ml 1   
 

 
 

21. 
Wzorzec do WITEK2, DensiCHEK 
plus 

szt. 2   
 

 
 

RAZEM NETTO 
 

 
RAZEM BRUTTO  

 
 

 
 

______________________________________________________________________                                                                              
Data, Podpis osoby upowaŜnionej do podpisu oferty 
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Część III – Zestawy i odczynniki słuŜące do wykonywania badań w systemie zamkniętym 
BaxQ7 
 

L.P. NAZWA PRODUKTU/ PRODUKT 
RÓWNOWAśNY DO 

OPAK. ILOŚĆ CENA NETTO 
VAT % 

 
WARTOŚĆ 
NETTO 

WARTOŚĆ BRUTTO 

ZGODNOŚĆ 
TAK/NIE 
NAZWA 

PRODUCENTA 

1. 

L. monocytogenes 24E Kit: zestaw 
zawierający odczynniki do lizy 
enzymatycznej oraz probówki wraz z 
tabletkami do PCR zawierające 
wszystkie składowe reakcji wraz z 
kontrolą dodatnia PCR 

1op/96 
oznaczeń 

2   
 

 
 

2. 
Salmonella Kit do aparatu Bax 
System PCR 

1op/96 
oznaczeń 

2   
 

 
 

3. 
 Jednorazowe, sterylne,  końcówki z 
filtrem 100µl pasujące do pipet firmy 
Finnpipette 

1 op/960 
tipsów 

5   
 

 
 

4. 
Korki do w/w probówek  do lizy 
pasujące do probówek pracujących w 
systemie PCR 

OP. = 120szt. 3   
 

 
 

RAZEM NETTO 
 

 
RAZEM BRUTTO  

 
 

 
 

______________________________________________________________________                                                                              
Data, Podpis osoby upowaŜnionej do podpisu oferty 
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Rozdział 15 
 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY 
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 r sprawy: WIW-agz.272.11.2011                    Załącznik nr 1  
       

 
 
                         

 

 
  

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zamówienie 
pt: 

„„Dostawa podłoŜy laboratoryjnych, materiałów  do wykonywania badań przy uŜyciu 
analizatora bakteriologicznego, zestawów  i odczynników  do wykonywania badań w systemie 

zamkniętym BaxQ7””  
 

stosownie do art.  44  w związku z art. 22 ust.1 pkt. 1-4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.), 
oświadczam  iŜ spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ                                                  
WIW-azg.272.11.2011 dotyczące: 
 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia  
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  
4. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 
 

 

 
 
 
 
 
 
..............................................          ................................................................................. 
      miejscowość i data                podpis  osoby/osób uprawnionej  

do reprezentowania wykonawcy 
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Nr sprawy: WIW-agz.272.11.2011             Załącznik nr 2  
 
                   

  
OŚWIADCZENIE OFERENTA 

w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 

Nazwa wykonawcy:  …………………………………………………. 

Siedziba wykonawcy: …………………………………………………. 

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

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zamówienie 
pt: 

„„Dostawa podłoŜy laboratoryjnych, materiałów  do wykonywania badań przy uŜyciu 
analizatora bakteriologicznego, zestawów  i odczynników  do wykonywania badań w systemie 

zamkniętym BaxQ7””  
oświadczamy, iŜ brak jest jakichkolwiek podstaw do wykluczenia nas jako wykonawcy 
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznej 
(Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) w szczególności: 
1.   firma, którą reprezentuję nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub 

wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszyciem postępowania; 

2.   w stosunku do Firmy, którą reprezentuję nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono 
upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu 
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ ten nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3.   firma, która reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania 
przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłoŜenia na raty zaległych płatności lub 
wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4.   osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału z zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5.   w stosunku do firmy, którą reprezentuję sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary. 

 

 

..............................................          ................................................................................. 
      miejscowość i data                podpis  osoby/osób uprawnionej  

do reprezentowania wykonawcy 
 

Jednocześnie potwierdzamy iŜ świadomi jesteśmy odpowiedzialności karnej związanej  ze składaniem fałszywych 
oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Oświadczam równieŜ, Ŝe dane zawarte w dokumencie dopuszczającym do obrotu prawnego są aktualne. 
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Nr sprawy: WIW-agz.272.11.2011            Załącznik nr 3  
 
             
       

  
WYKAZ OFEROWANYCH PRODUKTÓW RÓWNOWAśNYCH 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zamówienie 
pt: 

„„Dostawa podłoŜy laboratoryjnych, materiałów  do wykonywania badań przy uŜyciu 
analizatora bakteriologicznego, zestawów  i odczynników  do wykonywania badań w 

systemie zamkniętym BaxQ7””  
 

Nazwa wykonawcy:  …………………………………………………. 

Siedziba wykonawcy: …………………………………………………. 

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

 
Oferujemy produkty równowaŜne względem: 

 
 

L.P. 
Nr części, pozycji 
zg. z drukiem 
ofertowym  

NAZWA PRODUKTU  
zg. z drukiem ofertowym 

NAZWA PRODUKTU  
RównowaŜnego  

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 

..............................................          ................................................................................. 
      miejscowość i data                podpis  osoby/osób uprawnionej  

do reprezentowania wykonawcy 
 

 


