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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 
1. Nazwa Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 

Adres: ul. Na Stoku 50 

Miejscowość: Gdańsk 80-958 

Województwo: pomorskie 

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Rodzaj zamówienia: dostawa 

Data ogłoszenia: 02.11.2016 r. 

Nr sprawy: WIW/a/z.272.13.2016 

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 334291– 2016 z 

dnia 02.11.2016 r. 

3. Adres stron internetowych na których zamieszczona jest SIWZ: 

www.gdansk.wiw.gov.pl i www.bip.gdansk.wiw.gov.pl . 

 
4. Przedmiot zamówienia: 

Nazwa nadana zamówieniu:  

„Dostawa materiałów jednorazowych i materiałów zużywalnych w 2 częściach 

dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku”. 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów jednorazowych i materiałów 

zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, w dwóch 

częściach dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku: 

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


 
 

  

 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 

 
- 2 - 

Część 1–dostawa materiałów pomocniczych  jedno i wielorazowych do analiz 

oraz badań laboratoryjnych - zgodnie z opisem w formularzu cenowym 

stanowiącym Załącznik 3a. 

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

zakaźnych zwierząt - zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym 

Załącznik 3b. 

5. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na poszczególne 

zadania. 

6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. 

 

7. Termin wykonania zamówienia: dostawy do 02.12.2016 r. 

 
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy 

Pzp; 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b, 

pkt 1–3 Prawa zamówień publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 

2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 

1513, 1830 i 1844), lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 

28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 

1166, 1259 i 1844); 

7a. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

 warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania 

ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 5 do SIWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, 
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że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie, o którym mowa w punkcie 7a.1. składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia 

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o  podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa 

w punkcie 7a.1.   

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia 

- w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w 

postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o 

którym mowa w  punkcie 7a.1.  

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, nie wezwie Wykonawcy, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa Ustawy najpierw dokona 

oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca , którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu  oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp., przekaże 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z 

Załącznikiem nr 6 do SIWZ. 

 
8. Informacja na temat wadium 

 Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium. 

 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie    

następujących kryteriów: 
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Kryterium Waga 
Maksymalna ilość 

punktów 

Łączna cena ofertowa brutto 60 % 60 

Czas realizacji zamówienia 40 % 40 

Suma 100% 100 

 

10. Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, 

oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone 

1. Termin składania ofert: 10.11.2016 r. godz. 10:00 

2. Miejsce składania ofert: Sekretariat Wojewódzkiego Inspektoratu 

Weterynarii, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk, IV p. pok. 410. 

3. Termin otwarcia: 10.11.2016 r. godz. 10:10 

4. Oferta musi być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. 

 
11.  Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

12.  Zamawiający nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej. 

13. Zamawiający nie ma zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu 

zakupów. 

14. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji 

elektronicznej. 

15. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień,                                  

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7 ustawy Pzp. 

 

 


