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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości poniżej 130 000 EURO 

na  

 

Dostawa testów ELISA do diagnozowania choroby Aujeszkyego 

 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
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ZAMAWIAJĄCY: 
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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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Rozdział  1 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiot zamówienia.  

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów ELISA do diagnozowania choroby 
Aujeszkyego, końcówek oraz Sample rack do aparatu ETI-MAX 3000, w ilościach 
podanych poniżej w tabeli: 

 

Lp. Nazwa artykułu Ilość zamawiana 
1. 

 

Test ELISA do diagnozowania choroby 
Aujeszkyego do wykrywania glikoproteiny 
gE wirusa choroby Aujeszkyego 

 

25 000 oznaczeń 

2. Końcówki do aparatu ETI-MAX 3000, o 
pojemności 1100µl 

3 opakowania (op.=960szt.) 

3. Sample rack 6 szt. 

 

1.2. Wymagania: 

a) Test musi posiadać pozytywną opinię Państwowego Instytutu Weterynaryjnego 
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (charakteryzować się wysoką 
czułością, specyficznością i powtarzalnością), - opinię należy dołączyć do oferty 
przetargowej. 

b)  Test musi należeć do grupy testów wykonywanych w formie mikropłytek 96-dołkowych, 
musi być oparty na wykrywaniu przeciwciał w surowicy krwi metodą 
immunoenzymatyczną (ELISA), nadawać się do wykonania przy użyciu urządzeń 
automatycznych. 

c)  Test musi posiadać instrukcję wykonania w języku polskim - do oferty należy dołączyć 
instrukcję wykonania testu w języku oryginalnym i w języku polskim. 

d)  Każda seria testów musi posiadać certyfikat określający jakość i parametry użytkowe. 
Certyfikat musi być dostarczany przy realizacji każdego zamówienia. Do oferty 
przetargowej należy dołączyć przykładowe certyfikaty wystawione przez producenta 
wraz z tłumaczeniem na język polski. 

e)  Każde opakowanie musi być oznaczone numerem serii, datą produkcji i okresem 
przydatności do użytku. 

f)  Test musi umożliwiać wykonanie badania w dwóch wariantach: procedura jednodniowa 
oraz dwudniowa z inkubacją całonocną. Obie procedury muszą posiadać oddzielną 
interpretację wyniku uwzględnioną w instrukcji wykonania testu. 

procedura jednodniowa – test musi umożliwi ć wykonanie badania w czasie nie dłuższym 
niż 2 godziny w temperaturze 37ºC i 18-25ºC, 

      procedura dwudniowa z inkubacją całonocną - test musi umożliwi ć inkubację 
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całonocną surowic z antygenem na płytce w temperaturze pokojowej (18-25ºC). 

g) Test musi umożliwiać wykonanie badania w procedurze dziennej z użyciem 
nierozcieńczonych surowic. 

h)  Koniugat musi być dostarczony przez producenta w postaci liofilizatu, koncentratu lub 
gotowego do użycia, substrat - w postaci gotowej do użycia. 

i)    Do oferty muszą być dołączone dokumenty z walidacji pierwotnej testu w języku 
polskim. 

j)   Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty bezpłatną, na trwałym nośniku, w 
pełni funkcjonalną aplikację, która umożliwi przeprowadzenie badań oferowanymi 
testami z użyciem sprzętu Zamawiającego (ETI-MAX 3000, wersja prog. 1.7), oraz o 
ile okaże się to niezbędne, zapewni dla oferowanego testu zmianę konfiguracji 
urządzeń, tak aby umożliwiało to wykonanie badań w liczbie określonej przez dostawcę 
sprzętu. Aplikacja musi zapewnić kompatybilność z oprogramowaniem aparatu ETI-
MAX 3000, wersja prog. 1.7 oraz z oprogramowaniem do zarządzania procesem 
analitycznym do badań w kierunku oznaczania choroby Aujeszkyego firmy Marcel Sp. 
z o.o. Aplikacja musi być dostarczona wraz z jej dokumentacją pisemną w języku 
polskim do oceny/wglądu wraz z ofertą. 

k)  Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia w pełni funkcjonalnego, w 
polskiej wersji językowej, oprogramowania komputerowego producenta testów oraz 
dokonania instalacji w terminie 5 dni od podpisania umowy na sprzęcie 
Zamawiającego. Oprogramowanie musi zapewniać: 

• automatyczne sterowanie pracą aparatury poprzez komputer, 

• automatyczną walidację testu w czasie odczytu oraz wyliczanie wyników badań i ich 
interpretację, 

• wykonywanie zestawień wyników badań w formie graficznej i arytmetycznej, 

• automatyczne umieszczanie na wyniku informacji o numerze serii i dacie ważności 
zestawu, 

• odnajdywanie danych poprzez wyszukiwarkę programu. 

l)   Wykonawca zobowiązany jest, po podpisaniu umowy w terminie 4 dni od dnia 
dostawy pierwszej partii testów, do przeszkolenia pracowników pracowni w zakresie 
wykonywania testów i obsługi programu komputerowego wraz z wydaniem 
zaświadczeń o pomyślnym ukończeniu szkolenia. 

m) Wykonawca zobowiązany jest, po podpisaniu umowy, do darmowej aktualizacji 
dostarczonego oprogramowania, okresowej kontroli poprawności jego działania . 

n) Wykonawca, po podpisaniu umowy, jest zobowiązany do pełnej obsługi w zakresie 
merytorycznym i techniki wykonania testu oraz bieżącej konsultacji uzyskiwanych 
wyników. 

o)  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z testami, końcówek oraz Sample 
rack do aparatu  ETI-MAX 3000 niezbędnych do wykonania badań.  

p)  Termin dostawy testów do zamawiającego nie może być dłuższy niż 10 dni od momentu 
złożenia zamówienia. 
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r)  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków przechowywania 
zestawów diagnostycznych podczas transportu. 

s)  Zamawiający ma zagwarantowaną możliwość zwrotu części towaru w przypadku 
uszkodzenia opakowań bezpośrednich w trakcie transportu. 

t)  Okres przydatności do użycia testów nie może być krótszy niż 10 miesięcy od dnia 
dostawy. 

2.  Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :  

     33141625-7 – Zestawy diagnostyczne 

3.  Termin realizacji zamówienia:  do 14 grudnia 2012 r. 

3.1. Dostawa testów będzie odbywać się  sukcesywnie, bezpośrednio do Zakładu Higieny 
Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kaprów 10, włącznie z rozładunkiem i wniesieniem 
na miejsce wskazane przez Zamawiającego, w terminie do 10 dni od daty otrzymania 
zamówienia przesłanego przez Zamawiającego faxem lub elektronicznie. 

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. 

 

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, Wykonawca składa wraz z ofertą:  
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1)  oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy - wg załączonego wzoru - załącznik nr 2 do oferty; 

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 wykluczeniu wg załączonego wzoru - 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. 

3. 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.  

4. Forma składanych dokumentów. 

      Dokumenty wymienione 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).  

5.  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. 

6.   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 
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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). 

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 pracownik: 

a) w sprawach merytorycznych – lek. wet. Paweł Niemczuk  tel. 058 3023252 fax. 058 
3023962 

b) w sprawach proceduralnych – Janusz Kłopotowski, Agnieszka Łukiewska – Stojek,  tel. 
058 3023252 fax. 058 3023962 

Wszelkie informacje udzielane będą w godz. 8:00-14:00 od poniedziałku do piątku 

 

Rozdział 5 

Wymagania dotyczące wadium 

 

Wadium nie wymaga się. 

Rozdział 6 

Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
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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) Do ofert należy także dołączyć dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania 
warunków przedmiotowych, jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: 

a) pozytywną opinię Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu 
Badawczego w Puławach,  

b)  instrukcję wykonania testu w języku oryginalnym i w języku polskim, 

c) przykładowe certyfikaty określający jakość i parametry użytkowe wystawione przez 
producenta wraz z tłumaczeniem na język polski, 

d)  dokumenty z walidacji pierwotnej testu w języku polskim, 

e) bezpłatną, na trwałym nośniku, w pełni funkcjonalną aplikację, która umożliwi 
przeprowadzenie badań oferowanymi testami z użyciem sprzętu Zamawiającego ( ETI-
MAX 3000, wersja prog. 1.7 (aplikacja do zwrotu po dokonaniu oceny), 

f)  wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 4). 

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) 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 uniemożliwiający jej przypadkowe 
otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i 
przeznaczenie. Zaleca się, aby oferta została złożona w zaklejonej kopercie 
 zaadresowanej na: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 80-958 Gdańsk ul. Na Stoku 
50. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, oraz napis: „oferta 
przetargowa na: Dostawę testów ELISA do diagnozowania choroby Aujeszkyego nr 
sprawy WIW/a/z.272.13.2012 Nie otwierać przed dniem 02.10.2012r. przed godziną 
10:10.” 

7) 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 nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych  

7.  Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych. 
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8.  Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego 
systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej 
z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

9. 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. 

10.  Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

11. Zamawiający dopuszcza do składania ofert równoważnych. 

 

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 02.10.2012 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 02.10.2012r  o godz. 10:10 w Wojewódzkim 
Inspektoracie Weterynarii, 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 do oferty).  

2. W formularzu cenowym, ceny jednostkowe netto dostawy (bez VAT) zamówienia 
należy przemnożyć przez ilość oferowanych jednostek miary i wyliczyć wartość 
dostawy netto (bez VAT). Do wartości dostawy netto (bez VAT) Wykonawca 
doliczy podatek VAT w obowiązującej wysokości, i w ten sposób wyliczy wartość 
dostawy brutto (z VAT). Następnie Wykonawca zsumuje wyliczoną przez siebie 
wartości dostawy brutto (z VAT) która stanowi cenę oferty brutto.  

3. Obliczoną w formularzu cenowym cenę brutto należy wpisać w formularzu oferty. 

4. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z 
realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu. 

5. Ceny podane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i  obliczone do dwóch 
miejsc po przecinku. Wprowadzenie przez Wykonawcę  jakichkolwiek  zmian w 
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formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty. Ceny określone przez  
Wykonawcę będą obowiązywały w okresie realizacji umowy i nie mogą ulec zmianie. 

6. Ceny jednostkowe dostawy netto (bez VAT) określone przez Wykonawcę będą stanowiły 
podstawę do rozliczeń w całym okresie trwania umowy 

7. Omyłki będą poprawiane zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Rozdział 9 

Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący 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: 

Cena - 100%  

Cena oferty jest ceną brutto.  

2.  Sposób oceny ofert: 

PK  = [CN / CR x 100%] x 100 

PK  - ilość punktów dla kryterium  

CN   - najniższa oferowana cena,  

CR   - cena oferty rozpatrywanej 

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto. 

 

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, 
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     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. 

 

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. 
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Rozdział 13 

Wzór umowy 
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Wzór umowy 

U M O W A nr ……………………./2012 

zawarta w dniu   roku pomiędzy: 

Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Gdańsku; ul. Na Stoku 50,  80-958 Gdańsk 

reprezentowanym przez: 

1. dr n. wet. Włodzimierz Przewoski – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym" 

a firmą 

……………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą", w wyniku przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr sprawy: 
WIW/a/z.272.13.2012 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113 poz. 759 ze zm) została zawarta umowa o 
następującej treści. 

§1 

Wykonawca będzie wykonywał Umowę na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie, 
której integralną część stanowią niżej wymienione załączniki: 

a) Załącznik 1: Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami; 

b) Załącznik 2: Zestawienie asortymentowo cenowe (formularz cenowy – Załącznik nr 4 do 
oferty). 

§2 

1. Przedmiotem   niniejszej   umowy  jest   Dostawa testów do diagnozowania choroby 
Aujeszkyego  zgodnie z zestawieniem asortymentowo cenowym stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Dostawa będzie wykonywana w okresie od dnia 
zawarcia umowy do 14.12.2012 r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia 
określonego w ust. 1. Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie 
może przekroczyć 20%.  

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji przedmiotu tej umowy, do dostarczania 
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przedmiotu zamówienia bezpośrednio do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w 
Gdańsku ul. Kaprów 10 (włącznie z rozładunkiem i wniesieniem na miejsce wskazane przez 
Zamawiającego), własnym transportem i na swój koszt i ryzyko. 

4. Wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu zamówienia na czas przewozu i 
instalacji pokrywa Wykonawca. 

5. Dostawa testów będzie odbywać się  sukcesywnie, bezpośrednio do Zakładu Higieny 
Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kaprów 10, w terminie do 10 dni od daty złożenia 
zamówienia przez Zamawiającego faxem. 

6. Dostarczany przez Wykonawcę przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, pozbawiony 
wad fizycznych i prawnych, zgodny z opisem SIWZ Rozdział 1. 

7.  

§3 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca dostarczy sprzęt i akcesoria wraz z pierwszą 
partią testów umożliwiającą zbadanie 8000 szt. próbek do Zakładu Higieny 
Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kaprów 10, w ciągu 7 dni od dnia zawarcia 
niniejszej umowy.

2. Kolejne dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą okresowo, w częściach w ilości 
uzgodnionej z Zamawiającym. Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
wystawi fakturę VAT, która po potwierdzeniu dostarczenia towaru stanowić będzie 
podstawę rozliczeń miedzy stronami. 

§4 

 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do 
zapewnienia, że: 

a) test posiada pozytywną opinię Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego 
Instytutu Badawczego w Puławach (charakteryzować się wysoką czułością, 
specyficznością i powtarzalnością. 

b) test należy do grupy testów wykonywanych w formie mikropłytek 96-dołkowych, musi 
być oparty na wykrywaniu przeciwciał w surowicy krwi metodą immunoenzymatyczną 
(ELISA), nadawać się do wykonania przy użyciu urządzeń automatycznych. 

c)  Test posiada instrukcję wykonania w języku polskim . 

d)  Każda seria testów  posiadać będzie certyfikat określający jakość i parametry użytkowe. 
Certyfikat będzie dostarczany przy realizacji każdego zamówienia.. 

e)  Każde opakowanie będzie oznaczone numerem serii, datą produkcji i okresem 
przydatności do użytku. 

f)  Test umożliwi  wykonanie badania w dwóch wariantach: procedura jednodniowa oraz 
dwudniowa z inkubacją całonocną. Obie procedury muszą posiadać oddzielną 
interpretację wyniku uwzględnioną w instrukcji wykonania testu. 

• procedura jednodniowa – test musi umożliwi ć wykonanie badania w czasie nie 
dłuższym niż 2 godziny w temperaturze 37ºC i 18-25ºC, 
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• procedura dwudniowa z inkubacją całonocną - test musi umożliwi ć inkubację 
całonocną surowic z antygenem na płytce w temperaturze pokojowej (18-25ºC). 

g)  Test umożliwi  wykonanie badania w procedurze dziennej z użyciem nierozcieńczonych 
surowic. 

h)  Koniugat będzie dostarczony przez producenta w postaci liofilizatu, koncentratu lub 
gotowego do użycia, substrat - w postaci gotowej do użycia. 

i)  dostarczona wraz z testami aplikacja jest w pełni funkcjonalna, która umożliwia 

przeprowadzenie badań oferowanymi testami z użyciem sprzętu Zamawiającego ( ETI-
MAX 3000, wersja prog. 1.7), oraz o ile okaże się to niezbędne, zapewni dla 
oferowanego testu zmianę konfiguracji urządzeń, tak aby umożliwiało to wykonanie 
badań w liczbie określonej przez dostawcę sprzętu. Aplikacja musi zapewnić 
kompatybilność z oprogramowaniem aparatu ETI-MAX 3000, wersja prog. 1.7 oraz z 
oprogramowaniem do zarządzania procesem analitycznym do badań w kierunku 
oznaczania choroby Aujeszkyego firmy Marcel Sp. z o.o.. 

j)  bezpłatnie dostarczy w pełni funkcjonalne, w polskiej wersji językowej, oprogramowanie 
komputerowego producenta testów oraz dokonania instalacji w terminie 5 dni od 
podpisania umowy na sprzęcie Zamawiającego. Oprogramowanie będzie zapewniać: 

• automatyczne sterowanie pracą aparatury poprzez komputer, 

• automatyczną walidację testu w czasie odczytu oraz wyliczanie wyników badań i ich 
interpretację, 

• wykonywanie zestawień wyników badań w formie graficznej i arytmetycznej 

• automatyczne umieszczanie na wyniku informacji o numerze serii i dacie ważności 
zestawu 

• odnajdywanie danych poprzez wyszukiwarkę programu. 

k) dostarczy, po podpisaniu umowy, darmowa aktualizację dostarczonego oprogramowania, 
przeprowadzi okresową kontrolę poprawności jego działania . 

l)  pełnej obsługi w zakresie merytorycznym i techniki wykonania testu oraz bieżącej 
konsultacji uzyskiwanych wyników. 

m)  dostarczy wraz z testami, końcówki oraz Sample rack do aparatu  ETI-MAX 3000 
niezbędne do wykonania badań,  

n) podczas transportu będą odpowiednie warunki przechowywania zestawów 
diagnostycznych, 

o)  okres przydatności do użycia testów jest nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy 

2. Przekazanie i zainstalowanie aplikacji nastąpi w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w 
Gdańsku przy ul. Kaprów 10, na podstawie protokołu odbioru sporządzonego w dniu 
dostawy. 

3. W okresie trwania niniejszej Umowy Wykonawca zapewnia, ze aplikacja będzie w stanie 
technicznym pozwalającym na wykonanie badań. 

§5 
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1. W ramach ceny umowy Wykonawca w terminie 4 dni od dnia dostawy pierwszej partii 
testów, przeszkoli pracowników Zamawiającego, wykonujących badania w Zakładzie 
Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kaprów 10  oraz uruchomi aplikacje 
umożliwiając wdrożenie procedury badawczej. Szkolenie musi obejmować następujące 
zagadnienia: 
• ogólne zasady działania, 
• procedury obsługi, 
• konfigurację, programowania urządzeń, 
• rozpoznania wadliwego działania, 
• przeprowadzania testów. 

2. Szkolenie musi składać się zarówno z części teoretycznej jak i ćwiczeń praktycznych. Na 
koniec szkolenia uczestnicy uzyskują certyfikat potwierdzający umiejętności nabyte 
podczas szkolenia. 

§6 

1. Wykonawca   udziela   Zamawiającemu   gwarancji   na   dostarczone   testy   i   
akcesoria zamówienia nie krótszej niż 10 miesięcy od dnia dostawy. 

2. Zamawiający ma obowiązek zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej wadzie towaru 
oraz niezgodności ilości dostawy ciągu 7 dni od daty wykrycia wady lub od daty jego 
dostarczenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia reklamacji ilościowych i jakościowych 
w terminie 4 dni od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego i po jej 
uwzględnieniu dostarczy artykuły nowe, wolne od wad na własny koszt w terminie nie 
dłuższym niż następujące 2 dni robocze, a terminem odbioru całości dostawy, 
uprawniającym Zamawiającego do wystawienia faktury jest data uzupełnienia 
niezgodności. 

§7 

W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy w zakresie terminu realizacji, Zamawiający 
może od Wykonawcy: 

a) Żądać zapłacenia kary umownej w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia za każdy dzień 
zwłoki, 

b) Wyznaczyć  dodatkowy termin do wykonania umowy, przy zachowaniu prawa do 
naliczania kary umownej w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia za każdy dzień 
zwłoki, 

c) Rozwiązać umowę bez wypowiedzenia przy przekroczeniu terminu wyznaczonego 
w trybie pkt. b), przy zachowaniu prawa do naliczania kary umownej w wysokości 1 % 
kwoty wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. 

§8 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie będzie leżeć w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w terminie miesiąca 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku   rozwiązania   umowy   przez   Zamawiającego   Wykonawca otrzyma 
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wynagrodzenie stosowne do zakresu wykonanego zamówienia. Zakres wykonanego 
zamówienia zostanie określony przez Strony po dokonaniu wypowiedzenia umowy. 

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania otrzymania kary umownej 
w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy. 

4. Zamawiaczy zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przenoszącego wysokość 
kary umownej. 

 

§9 

Każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy: 

1. Którakolwiek ze stron naruszyła postanowienia niniejszej umowy i mimo wezwania 
przez drugą Stronę do usunięcia niezgodności z postanowieniami umowy, nie 
zastosowała się w ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania do jego treści. 

2. Strona staje się niewypłacalna lub jest niezdolna do spłaty zobowiązań w terminie 
wymagalności, lub złożono wniosek o ogłoszenie jej upadłości bądź wszczęto wobec 
niej postępowanie układowe, lub gdy zostaje rozwiązana lub zlikwidowana. 

§10 

1. Strony ustalają, całkowite wynagrodzenie z tytułu przedmiotu niniejszej umowy w 
wysokości:netto……………VAT………,brutto………….(słownie……………………………
……………………………………………) 

2. Wynagrodzenie to ulegnie proporcjonalnej zmianie w przypadku dokonania zmian 
umowy w trybie § 2 ust. 2 i będzie ustalone jako suma iloczynu ilości dostarczonych 
zestawów testów i ceny zestawu oraz iloczynu ilości opakowań akcesoriów i ceny 
opakowania. 

3. Wraz z wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
będącemu podatnikiem VAT wg obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego, kwotę 
podatku VAT w wysokości złotych (słownie:………………………………………) 

4. W przypadku    Wykonawcy    zagranicznego    niebędącego    podatnikiem    VAT  wg 
obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego, kwota należnego podatku VAT 
zostanie rozliczona  z  Urzędem  Skarbowym przez Zamawiającego  zgodnie  z  
obowiązującym prawem polskim. 

5. W przypadku, gdy obowiązek zapłaty cła spoczywa na Zamawiającym (tzn. gdy jest on 
importerem   towarów   w   przypadku   Wykonawcy   mającego   siedzibę   lub   
miejsce zamieszkania poza terytorium Wspólnoty Europejskiej), kwota należnego cła 
zostanie odprowadzona przez Zamawiającego do Urzędu Celnego zgodnie z 
obowiązującym prawem polskim. 

6. Kwota podatku VAT określona w ust. 3 może ulec w przypadku zmiany ustawowej 
stawki podatku VAT. 

§11 

1. Rozliczenie  zrealizowanych  dostaw  następowało  będzie  na podstawie  częściowych 
faktury VAT. 
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2. Ostateczne rozliczenie za wykonane dostawy nastąpi w oparciu o fakturę końcową. 

3. Faktury regulowane będą w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
faktur VAT. 

4. Podstawą   wystawienia   faktury   będzie   protokół   odbioru   dostarczonych   testów   i 
akcesoriów. 

5. W przypadku opóźnienia w płatnościach, o których mowa powyżej przez Zamawiającego 
na rzecz Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za każdy dzień 
zwłoki. 

§12 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim, 
bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

§13 

1. W przypadku powstania sporów związanych z realizacją postanowień niniejszej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zobowiązany jest wyczerpać drogę 
postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenie do Wykonawcy 

2. W razie niezadowalającego rozstrzygnięcia reklamacyjnego, Zamawiającemu przysługuje 
prawo zwrócenia się do sądu powszechnego. Sądem miejscowo właściwym będzie 
odpowiedni Sad właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują postanowienia 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,  przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§14 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy lub zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem niniejszego postanowienia 
jest nieważna.  

3. Zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia i 
wspólnie je uzyskali jest niedopuszczalna i uznaje się ją za rażące naruszenie warunków 
Umowy uprawniające Zamawiającego do rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy. 

§15 

Umowę   sporządzono   w   dwóch   jednobrzmiących   egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
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                                                                                                         Załącznik nr 1 do oferty 

 

Wzór oferty 

 

 

 

 

 

OFERTA 

Dostawa testów ELISA do diagnozowania choroby Aujeszkyego 

 

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

nazwa firmy 

……………………………………………………………………………………………… 

adres 

……………………………………………………………………………………………… 

Regon 

……………………………………………………………………………………………… 

telefon, faks, e-mail 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za 
cenę:  

brutto: .............................................................PLN 

słownie: ........................................................................................................................... 

w tym podatek VAT: …………………………PLN 

słownie 
:………………………………………………………………………………………. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

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. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 14 grudnia 2012 r. 

 

 

           pieczęć wykonawcy  
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4.   Warunki płatności: do 30 dni od daty złożenia faktury przez Wykonawcę w siedzibie  

      Zamawiającego. 

5. Oświadczam, że  jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w 
Specyfikacji     Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni. 

6. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy zawartej 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. Oświadczam, że zamówienie wykonamy samodzielnie*/przy pomocy 
podwykonawców*, którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującej 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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                                                                                                     Załącznik nr 2 do oferty  

 

 

  

 

 

 

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 2010 roku, Nr 113 poz. 759 ze 

zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

             miejscowość i data                                                         podpis  osoby/osób uprawnionej do  

                                                                                                       reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

       pieczęć wykonawcy  
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Załącznik nr 3 do oferty  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 

roku, Nr 113 poz. 759 ze zm). 

 

 

 

 

 

 

 

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

             miejscowość i data                                                                               podpis  osoby/osób uprawnionej do  

                                                                                                                           reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

  

 

 

              pieczęć wykonawcy  

 


