
 

INSPEKCJA WETERYNARYJNA  

POMORSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ 
WETERYNARII 

Włodzimierz Przewoski  

  

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

tel.:  (58) 302-32-52,  fax: (58) 302-39-62,  e-mail:  wiw@gdansk.wiw.gov.pl, www.gdansk.wiw.gov.pl 

 

Rodzaj zamówienia – dostawa 

Data ogłoszenia – 08.07.2014 

Nr sprawy: WIW/a/z.272.13.2014 

Numer ogłoszenia w DUUE  nr  2014/S 132-235976 z dn. 12.07.2014 r.  

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Nazwa Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w 

Gdańsku 

 
Nazwiska osób  wyznaczonych  do  

kontaktu:  

Punkt kontaktowy: Wojewódzki  

Inspektorat Weterynarii w Gdańsku  

Osoby do kontaktu:  

a) w sprawach proceduralnych:  

-   Agnieszka Łukiewska - Stojek 

 

tel. +48 (58) 302 32 52 

b) w sprawach merytorycznych: fax +48 (58) 302 39 62 

-   Paweł Niemczuk  

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

Województwo pomorskie 

Miejscowość Gdańsk 

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

                                

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Nazwa nadana zamówieniu: „Dostawa szczepionki przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących w ilościach 

331180 dawek” 
Przedmiotem zamówienia jest  dostawa na lądowiska wskazane przez Zamawiającego doustnej 
szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących w ilości 331180 dawek.  
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

33651690-1 – szczepionki dla medycyny weterynaryjnej 

Termin realizacji: od 23.09.2014 r. do 30.09.2014 r. 

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:  NIE 

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. FINAN SOWYM I TECHNICZNYM 

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 
50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 
 
WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA 
Wiedza i do świadczenie – wykaz wykonanych zamówień (wzór Załącznik nr 4 do oferty) 
Zdolno ść finansowa i ekonomiczna  – opłacona polisa, a w przypadku jej inny dokument potwierdzający, 
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 Ustawy, należy przedłożyć:  
1)  oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 

1 Ustawy; (wzór załącznik nr 2) 
2) wykaz wykonanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie; (wzór załącznik nr 4) 

3) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia.  

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć 
wraz z ofertą: 

1)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu - wzór Załącznik nr 3 do oferty; 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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,- załącznik nr  do oferty; w przypadku składania oferty przez 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być 
złożony przez każdego Wykonawcę; 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w 
przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę; 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w 
przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę; 

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ; w przypadku składania 
oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument 
musi być złożony przez każdego Wykonawcę;  

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania 
oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument 
musi być złożony przez każdego Wykonawcę;  

7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku 
składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany 
dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. 
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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.  
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał 
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, zobowiązany jest przedłożyć także 
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w ust. 2 pkt 1-6. 
Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych  
1)  Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu 
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się 
takich zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

2)  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 2 SIWZ: 
a)  pkt 2-5 i 7 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, 
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

b) pkt 6 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 

3) Dokumenty, o których mowa w pkt 2 pkt. 1 lit. a i c oraz ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. b, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4) 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 2 ppkt 1, 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 3. 

 
WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJ ĄCE, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJ Ą 
OKREŚLONYM WYMOGOM 
1) Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku – Prawo 

Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn. zm.), tj. zgodnie z art. 3 ust. 1 musi posiadać 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane w drodze decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia 
lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
lub zgodnie z art. 3 ust. 2 pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską. 

2) Orzeczenie w sprawie jakości preparatu (kontrola seryjna wstępna) wydane przez laboratorium 
referencyjne, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku – Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. 
nr 45, poz. 271 z późn. zm.). 

3) Dokument potwierdzający, że szczepionka nie jest szkodliwa dla innych gatunków zwierząt nie będących 
zwierzętami docelowymi przy przyjęciu doustnym. 

4) Dokument potwierdzający, że szczepionka posiada udokumentowaną eksperymentalnie nieszkodliwość 
dla różnych gatunków zwierząt nie będących zwierzętami docelowymi przy podjęciu doustnym. 

5) Dokument potwierdzający, że szczepionka posiada udokumentowaną nieszkodliwość dla gatunku 
docelowego. 

6) Dokument potwierdzający , że szczepionka posiada chlorek tetracykliny, który pozwoli na ocenę 
skuteczności przyjęcia szczepionki. 
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Dokumenty, orzeczenia, pozwolenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 
Dokumenty, orzeczenia, pozwolenia można składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA  
Kryteria oceny ofert: najni ższa cena 

Nie przewidziano możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

Wadium : 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 7000 zł 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 
1158 ze zm.). 

3.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem rachunek Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, 
ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk, w banku NBP O/O Gdańsk Nr konta: 95 1010 1140 0168 4113 
9120 0000, przed terminem otwarcia ofert, z podaniem tytułu „wadium - przetarg nieograniczony 
WIW/a/z.272.13.2014” 
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku zamawiającego. 
 * niepotrzebne skreślić 

4. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Wojewódzki Inspektorat 
Weterynarii, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie 
wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dołączyć do oferty. 
Oryginalne dokumenty gwarancyjne/poręczenia będą zdeponowane w kasie. 

 
Gwarancja nale żytego wykonania: nie przewidziano  

Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

http://www.gdansk.wiw.gov.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem: Wojewódzki 

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

Termin składania ofert: 19.08.2014, godzina 10:00 

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego - sekretariat IV p. pok. 410 

Termin zwi ązania ofert ą: 60 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 

Termin otwarcia ofert:  19.08.2014, godzina 10:10. 

 

 

 

 

 

 

 


