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

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

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
Rodzaj zamówienia – dostawy 
Data ogłoszenia – 24.09.2012 r. 
Nr sprawy: WIW/a/z.272.13.2012 
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówie ń Publicznych nr 361578-2012 z dnia 24.09.2012 r. 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  
Rodzaj zamawiaj ący: Administracja rządowa terenowa 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
 

Nazwa Zamawiaj ącego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 

Nazwiska osób wyznaczonych do kontaktu  
Punkt kontaktowy: 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 
 
Osoby do kontaktu: 
a) w sprawach proceduralnych: 
- Agnieszka Łukiewska-Stojek/ Janusz Kłopotowski 
b) w sprawach merytorycznych: 
- lek. wet. Paweł Niemczuk 
 

 
 
 
 
 
 
 
tel. +48 58 302 32 52, fax  +48 58 302 39 62 
 

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

Województwo: pomorskie 

Miejscowo ść: Gdańsk 

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

 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa testów ELISA do diagnozowania choroby Aujeszkyego. 
Opis przedmiotu zamówienia: 
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 

 
25000 oznaczeń 

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

3 opakowań (op.=960szt.) 

3. Sample rack 6 szt. 

 
 
Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) :  
 
33141625-7 – Zestawy diagnostyczne 
 
Miejsce dostawy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, ul. Kaprów 10 
Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:   NIE 
Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  NIE 
Czas trwania zamówienia: Zakończenie: 14.12.2012r. 
 
Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których 
ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, FINAN SOWYM I TECHNICZNYM 

Wymaganie wadium: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Warunki uczestnictwa. Informacje dotycz ące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy 
oraz informacje i formalno ści niezb ędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi 
ekonomiczne, finansowe i techniczne: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

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

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, 

2. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u 
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne 

3. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą:  
a)  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; 
4.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca 

składa wraz z ofertą: 
a)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu wg załączonego wzoru - załącznik nr 3 do    

oferty; 
b)  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. 

 

WYMAGANIA TECHNICZNE TESTÓW ELISA: 

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 umożliwić wykonanie badania w czasie nie dłuższym niż 2 

godziny w temperaturze 37ºC i 18-25ºC, 
• procedura dwudniowa z inkubacją całonocną - test musi umożliwić inkubację 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. 

r)   Dostawy zamówionych testów będą odbywały się cząstkowo. 
s)  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków przechowywania zestawów 

diagnostycznych podczas transportu. 
t)  Zamawiający ma zagwarantowaną możliwość zwrotu części towaru w przypadku uszkodzenia 

opakowań bezpośrednich w trakcie transportu. 
u)  Okres przydatności do użycia testów nie może być krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy. 
 

 

 

 



SEKCJA IV: PROCEDURA 

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena. 
Nie przewidziano możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
Wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.gdansk.wiw.gov.pl 
 
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć bezpłatnie pod adresem:  
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, 80-985  Gdańsk, ul. Na Stoku 50 
 
Termin składania ofert: 02.10.2012 r. godz. 10:00 
Miejsce składania ofert: Sekretariat Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku, ul. Na Stoku 50, 
IV p. pok.410 
Termin zwi ązania ofert ą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert) 
Termin otwarcia: 02.10.2012 r. godz. 10:10 
 


