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Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów jednorazowych i materiałów 

zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, w dwóch częściach 

dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku: 

1) Część 1–dostawa materiałów pomocniczych  jedno i wielorazowych do analiz 

oraz badań laboratoryjnych - zgodnie z opisem w formularzu cenowym 

stanowiącym Załącznik 3a.  

2) Część 2–dostawa ez, płytek i głaszczek używanych do diagnostyki chorób 

zakaźnych zwierząt - zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym 

Załącznik 3b. 

2. Podstawowe wymagania dla przedmiotu zamówienia: 

1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane produkty były fabrycznie 

nowe, w oryginalnych opakowaniach i posiadały stosowne certyfikaty 

dopuszczające do obrotu na terenie UE. 

2) Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty, którym postawił wymóg 

sterylności  były zapakowane w opakowania spełniające ten wymóg i 

posiadały certyfikat potwierdzający sterylność danego produktu, który 

Wykonawca dostarczy do każdej zamówionej partii produktu.  

 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. 

1) Użyte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne 

producentów, numery katalogowe lub normy zostały zamieszczone 

informacyjnie ze względów technologicznych, z uwagi na konieczność 

zachowania norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzują się posiadane 

przez Zamawiającego urządzenia bądź realizowane badania. W takim przypadku 

zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 Ustawy dopuszcza składanie ofert 

równoważnych. 

2) W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego produkt równoważny 

spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, tj.: 

a) Zamawiający wymaga, aby załączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o 

spełnianiu przez oferowane produkty równoważne wszystkich wymagań 

Zamawiającego zawartych w niniejszej SIWZ - o treści zgodnej ze wzorem 

określonym w Załączniku nr 7 do SIWZ; 
b) Zamawiający zastrzega, że oferowane produkty równoważne nie mogą 

spowodować zwiększenia kosztów (zakupu dodatkowego sprzętu lub 

materiałów zużywalnych), ani też wykonywania dodatkowych czynności 

(procedur), jak np. powtórnej rewalidacji metod badawczych lub ich 

sprawdzenia. 

 


