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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości poniżej 130 000 EURO 

 
 

na Dostawę szybkich testów do diagnostyki gąbczastej encefalopatii bydła - BSE oraz 
trzęsawki owiec, do przeprowadzenia 9200  oznaczeń, wraz z akcesoriami oraz użyczeniem 
sprzętu umożliwiaj ącego ich wykonanie dla laboratorium w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej 

w Gdańsku przy ul. Kaprów 10 
 
 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  
pod nr 362860 z dnia 24.09.2012 r. 

 
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 
ul. Na Stoku 50 
80-958 Gdańsk 
 
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 r. Nr 113 
poz. 759.), zwana dalej „ustawą”. 
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Rozdział  1 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szybkich testów do diagnostyki gąbczastej 
encefalopatii bydła  -  BSE  oraz trzęsawki owiec, do przeprowadzenia 9200 
oznaczeń, wraz z akcesoriami oraz użyczeniem sprzętu umożliwiającego ich wykonanie 
dla laboratorium w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kaprów 10.  
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 4 
do SIWZ.  
 

    Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
    33141625-7  Zestawy diagnostyczne 

 
1.1. Wymagania dotyczące testów do diagnostyki TSE: 

a) Test musi być dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej  zgodnie z 
Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 253/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
szybkich testów i środków zwalczania TSE u owiec i kóz. 

b) Test   musi   być   dopuszczony   do   obrotu   przez   Urząd   Rejestracji   Produktów 
Leczniczych,   Wyrobów  Medycznych  i   Produktów  Biobójczych  Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

c) Test musi  posiadać  pozytywną opinię  Państwowego  Instytutu  Weterynaryjnego 
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w zakresie badań BSE i trzęsawki 
owiec. 

d) Test musi należeć do grupy testów wykonywanych w formie mikropłytek. W przypadku 
gdy test opiera się na metodzie immunoenzymatycznej wymagany jest zautomatyzowany proces 
oczyszczania białka w oparciu o 96 dołkową płytkę. 

e) Test musi umożliwiać badanie zarówno bydła (BSE), jak i małych przeżuwaczy -
(owce - trzęsawka owiec) oraz atypowej formy trzęsawki owiec. 

f) Test musi umożliwiać badanie prób autolizowanych i złej jakości. 
g) Każda seria testów musi posiadać certyfikat kontroli jakości. 
h)  Test   nie   może   wymagać   gromadzenia   i   przechowywania   dodatnich   kontroli 

tkankowych. 
i)   Test musi zawierać w zestawach dodatnie kontrole niezakaźne. 
j)  Test powinien zawierać jak najmniejszą ilość punktów (momentów) krytycznych, 
      które mają istotny wpływ na ostateczny wynik badania. 
k) Test powinien zawierać możliwie jak największą ilość odczynników gotowych do 

użycia, bez potrzeby skomplikowanej  ich rekonstytucji. Niezbędna rekonstytucja 
     odczynników   musi   być   prosta,   a   rekonstytuowane   odczynniki   powinny   być 
     stosunkowo trwałe. 
l) Test powinien wymagać jak najmniejszej ilości sprzętu potrzebnego do uzyskania 

wyniku. 
m) Zamawiający wymaga, aby czułość i specyficzność diagnostyczna testu dla próbek 

pnia mózgu dla: 
- BSE wg „EFSA Scientific Report (2004) 17, 1-13 on the Evaluation of Seven New Rapid 

post mortem BSE Tests" wynosiła nie mniej niż: czułość - 100%, specyficzność 
99,9%- dla trzęsawki wg „EFSA Scientific Report (2005) 31, 1-17 on the Evaluation 
of Rapid post mortem TSE Tests intended for Smali Ruminants" wynosiła nie mniej 
niż: czułość 99,6%, specyficzność 100%. 
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n)  Procedura badawcza testu powinna być prosta oraz jasno i przejrzyście sformułowana. 
o) Interpretacja wyników badania uzyskanych w teście powinna być jednoznaczna; test 

nie powinien dawać wyników fałszywie dodatnich . 
p) Zamawiający   wymaga,   aby   procedura   wykonywania   testu   oferowanego   przez 

wykonawcę  nie  wymagała przebudowy  lub  zmian  w  układzie  pomieszczeń  w 
Pracowni     Diagnostyki     Gąbczastej     Encefalopatii     Bydła    Zakładu     Higieny 
Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kaprów 10.  

q) Test powinien zawierać możliwie jak najmniejszą ilość (lub nie zawierać wcale) 
     odczynników sklasyfikowanych jako szkodliwe lub/i niebezpieczne. 
r)  Materiałem do badania oferowanym przez Wykonawcę testem powinien być pień 

mózgu z rejonu zasuwki (obex lub/i przylegająca do niego tkanka nerwowa). 
s) Okres przydatności do użycia nieotwartych testów nie może być krótszy niż 10 

miesięcy od dnia dostawy (liczony dla każdej partii testów od dnia ich dostarczenia 
zamawiającemu). 

t)  Zamawiający wymaga, aby instrukcja wykonania testu była w języku polskim. 

1.2.   Wymagania dotyczące bezpłatnego użyczenia sprzętu do wykonywania badań: 
a) Wykonawca w ramach ceny umowy przez cały okres pracy na oferowanych testach  

zobowiązuje się do użyczenia i zainstalowania sprzętu do wykonywania 
przedmiotowych badań na zaoferowanych przez Wykonawcę testach oraz 
wykorzystania sprzętu będącego własnością Pracowni Diagnostyki BSE : 

    Komora laminarna – 4 szt. 
    Autoklaw-1 szt. 
    Myjka wellwash96AC 1 szt. 
    Inkubator ELMI MT 2-3 szt. 
    Waga laboratoryjna – 4 szt. 
    System uzdatniania wody millipore 
b) Cały użyczany sprzęt musi być nowy,  dostosowany do działania w warunkach 

polskich oznakowany znakiem CE. 
c) Zamawiający wymaga, aby oferowany przez Wykonawcę sprzęt do wykonywania 

przedmiotowych badań był przypisany (zgodny) z metodyką wykonywania testu. 
Dla sprzętu użyczanego oraz będącego własnością ZHW wykonawca zapewni   
nieodpłatny   serwis   techniczny,  jak   i   wymieni   wszelkie uszkodzone części 
sprzętu na nowe, wraz z kosztami robocizny za zamontowanie części, ustawienie i 
kalibrowanie sprzętu, tam gdzie będzie to konieczne przez cały okres do momentu 
zużycia wszystkich oferowanych testów. Jeśli niemożliwa jest naprawa sprzętu 
użyczonego,  w przeciągu 24 godzin od daty wysłania informacji w formie faxu, 
sprzęt zostanie zastąpiony sprzętem równoważnym,  umożliwiaj ącym ciągłość pracy. 
Wszystkie naprawy i roboty konserwacyjne należy realizować w miejscu użytkowania 
Zamawiającego, w trakcie wykonywania powyższych czynności personel Wykonawcy 
musi przestrzegać wymogów bezpieczeństwa przedstawionych przez personel 
laboratorium. 

d) Nieodpłatnie zapewni świadczenie usług kalibrowania i standaryzowania ( przez cały okres 
wykonywania oferowanych testów) sprzętu użyczonego jak i będącego w posiadaniu 
Zamawiającego a wykorzystywanego  do wykonywania testów w cyklach wynikających z 
systemów jakości obowiązujących w Pracowni Diagnostyki BSE. 

e) Dla całego sprzętu Wykonawca musi zagwarantować zdolność serwisową (albo 
bezpośrednio albo poprzez wyznaczenie przedstawiciela wykonawcy) w Polsce i 
zagwarantować  dostępność  części  zamiennych  oraz  elementów eksploatacyjnych 
przez okres pracy na oferowanych testach. 
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f) Zamawiający wymaga, aby wykonawca w ramach ceny umowy przez cały okres jej 
trwania dostarczył oprogramowanie obsługujące czytnik ELISA w zakresie odczytu, 
interpretacji, walidacji, wydawania wyników oraz umożliwiające wysyłanie wyników 
drogą elektroniczną. 

g) Wszystkie instrukcje obsługi sprzętu muszą być w języku polskim, muszą być 
sformułowane w sposób jednoznacznie określający, jakiego sprzętu dotyczą oraz jakie 
funkcje spełnia opisany w nich sprzęt. 

1.3. Wymagania dotyczące załączonych do dostawy akcesorii: 

a) Zestawy muszą zawierać wszystkie niezbędne odczynniki, materiały jednorazowego 
użytku  oraz  artykuły  wymagane  do  przeprowadzania każdego  z  etapów  testu, 
zwłaszcza przygotowania, homogenizacji i oczyszczania próbki z pominięciem jedynie 
wody, bibuły. Wszystkie wyżej wymienione artykuły muszą być jednorazowego 
użytku w celu uniknięcia możliwości wystąpienia zanieczyszczenia krzyżowego. 

b) Zamawiający wymaga, aby ilość oferowanych akcesorii w opakowaniach była nie 
mniejsza niż ilość oferowanych testów w zestawie. 

1.4. Wymagania ogólne – szkolenie pracowników Zamawiającego: 

a) 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 ulicy Kaprów 10 oraz uruchomi 
sprzęt umożliwiaj ąc wdrożenie procedury badawczej. Szkolenie musi obejmować 
następujące zagadnienia: 
- ogólne zasady działania, 
- procedury obsługi oraz konserwacji urządzeń, 
- konfiguracji, programowania urządzeń, 
- rozpoznania wadliwego działania, 
- drobnych napraw oraz przeprowadzania testów. 

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

 
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone testy oraz akcesoria na czas nie krótszy niż 12 

miesięcy od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia. 
4. Miejsce dostawy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, ul. Kaprów 10. 
5. Termin realizacji zamówienia: do 14.12.2012 r. Termin dostawy jednostkowej do 7 dni 

roboczych. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
7. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 
8. Nie dopuszcza się możliwości kontaktowania drogą elektroniczną. 
9. Nie przewiduje się możliwości wyboru ofert przez zastosowanie aukcji elektronicznej. 
10. Nie zamierza się zawierać umowy ramowej. 
11. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 
12. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców 

o czym Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego wskazując powierzoną 
część oraz podwykonawcę na druku oferty. 
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13. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

1) Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić gdy: 
a) nastąpią zdarzenia określone mianem siły wyższej, 
b) przedłużenie terminu wynika z winy lub na wniosek Zamawiającego. 

2) Zmiany w oferowanym asortymencie: 
a) ograniczenie przedmiotu zamówienia. 

3) Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano Wykonawcę, jeżeli 
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub konieczność ich wprowadzenia wynika z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, za obustronną 
zgodą. 

14. Dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania warunków przedmiotowych, 
jaki musi spełniać przedmiot zamówienia. 

a) Aktualny dokument dopuszczający oferowany test na terenie Unii Europejskiej do 
badania   BSE (bydło) oraz trzęsawki (scrapie) u owiec. 

b) Dokument potwierdzający aktualny wpis oferowanego testu do Rejestru Produktów    
Leczniczych Weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

c) Aktualna pozytywna opinia, atest lub inny dokument Państwowego Instytutu 
Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach o oferowanym 
przez Wykonawcę teście. 

d) Wykaz oferowanego sprzętu niezbędnego do wykonania 9200 oznaczeń. (Rodzaj i 
ilość sztuk). 

e) Wykaz oferowanych akcesoria niezbędnych do wykonania 9200 oznaczeń (Rodzaj i 
ilość sztuk). 

f) Oświadczenie Wykonawcy, iż dostarczony do wykonania testu sprzęt, będzie 
przekazany w użyczenie w ramach ceny umowy na czas wykorzystani dostarczonych 
testów. 

g) Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4) 
 

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, dotyczące w szczególności: 

 
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 
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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 - wg załączonego wzoru  - załącznik nr 2 do oferty. 

 
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 – wg załączonego wzoru - wzór 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.  

    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 Rozdziale 3 ust. 2. 

 
4. Forma składanych dokumentów: 
1) Dokumenty, wymienione w Rozdziale 1 ust. 3 oraz 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 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
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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 i 4. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń 
i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, nie 
podleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictwa. 

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:  

a) w sprawach merytorycznych: lek. wet. Agnieszka Świątalska 

 i w sprawach proceduralnych: Agnieszka Łukiewska – Stojek, Janusz Kłopotowski 
Wszelkie informacje udzielane będą w godz. 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku, faksem 
na numer  58 302 39 62. 

 
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.  
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) Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część, są dokumenty wymienione w  
SIWZ m. In. Załączniki wymienione w Rozdziale 1 pkt. 14 oraz Rozdziale 14 i 15. 

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) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) z określeniem jego 
zakresu.  
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5) W przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna prowadząca działalność  gospodarczą, należy     
dołączyć do oferty aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

6)  Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane 
podpisem wykonawcy. 

7) Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie 
oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Zaleca się, 
aby Wykonawca umieścił ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Wojewódzki 
Inspektorat Weterynarii W Gdańsku 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50. Na kopercie 
należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, oraz napis: „oferta przetargowa na Dostawę 
szybkich testów do diagnostyki gąbczastej encefalopatii bydła - BSE oraz trzęsawki owiec, 
do przeprowadzenia 9200 oznaczeń, wraz z akcesoriami oraz użyczeniem sprzętu 
umożliwiaj ącego ich wykonanie dla laboratorium w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w 
Gdańsku przy ul. Kaprów 10.” sprawa nr WIW/a/z.272.14.2012” Nie otwierać przed dniem 
02.10.2012 r. godz. 11.10. 

8) 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- WIW/a/z.272.14.2012”.  

5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy.  
6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert. 

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

 
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. 11:00 

3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

2. Otwarcie ofert 
1) Oferty zostaną otwarte w dniu 02.10.2012 r. o godz. 11:10 w siedzibie Wojewódzkiego 

Inspektoratu 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. Sposób obliczania ceny:  
1)  Cena podana w ofercie (załącznik nr 5 do SIWZ) zawiera: 

- wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji określone w Rozdziale 1 oraz obejmuje wszelki   
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu sporządzenia oferty jak również z tytułu należytej 
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty 
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dostawy do siedziby Zamawiającego; 

- pełną asystę w zakresie merytorycznym i technik wykonania testu oraz bieżące konsultacje 
uzyskanych wyników; 

- wdrożenie i konfigurację zaoferowanego oprogramowania komputerowego; 

- aktualizacja oprogramowania oraz okresowe kontrole poprawności jego działania i 
współpracy z posiadanymi czytnikami dostarczonego oprogramowania, w okresie trwania 
umowy, częstotliwość kontroli uzależniona od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego; 

- instalacje oprogramowania oraz przeszkolenie pracowników wykonujących badania w 
terminie 4 dni od daty dostawy testu. 

2. Cena musi być ceną końcową stanowiącą podstawę do obliczenia zapłaty przez 
Zamawiającego i zawierać podatek od towarów i usług (stawka podatku VAT określona 
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 r. nr 
54, poz. 535 z póżn. zm.) oraz wszelkie rabaty. Cena ta musi być podana w złotych, 
obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

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

4. W sytuacji, gdy w postępowaniu złoży ofertę Wykonawca zagraniczny który na podstawie 
odrębnych przepisów, nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, 
oferta sporządzona przez takiego Wykonawcę zawiera cenę z zerową stawką podatku VAT. 
Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów 
zagranicznych, spoczywa na Zamawiającym. Gdy Zamawiający dokona wyboru – jako 
najkorzystniejszej – oferty Wykonawcy zagranicznego, z tytułu realizacji zobowiązania 
wynikającego z umowy, na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych, zostanie na 
niego nałożony obowiązek uiszczenia należytego podatku VAT. Podatek ten, mimo, iż nie 
będzie składał się na cenę oferty, tworzyć będzie wraz z nią rzeczywistą kwotę 
wydatkowanych środków publicznych. Podobna sytuacja zaistnieje w przypadku zawarcia 
umowy z Wykonawcą spoza Unii Europejskiej. Z uwagi na powyższe, dokonując czynności 
oceny ofert w zakresie kryterium ceny, Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do 
ceny oferowanej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła (jeśli 
taki obowiązek wystąpi), które obciążać będą Zamawiającego z tytułu realizacji umowy. 

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

6. Wysokość wynagrodzenia obliczana będzie jako iloczyn dostarczonych towarów oraz 
jednostkowej ceny wskazanej w ofercie przetargowej. 

7. Łączna cena brutto z Formularza cenowego (Załącznik nr 5) stanowi cenę oferty i winna być 
wpisana do Formularza oferty. (Załącznik nr 1) 

 
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 nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących 
kryteriów: 

1) Cena –  waga 70 %  
 Oferta z najniższą ceną otrzyma największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie 
mniej wg następującego przelicznika: 

PC= [CN / CR ] x 100 
PC - ilość punktów dla kryterium  
CN   - najniższa oferowana cena,  



Sprawa nr: WIW/a/z.272.14.2012 

 

11

CR   - cena oferty rozpatrywanej 
2) Jakość – waga 30 % 

w tym: 
2.1. Ilość odpadów na 1 000 zbadanych próbek płynnych – waga 5% 
 Pp= [PN/PR] x 100 

Pp – ilość punktów dla kryterium 

PN – ilość odpadów najniższa ( w litrach) 

PR – ilość odpadów oferty badanej (w litrach)  

2.2. Ilość odpadów na 1 000 zbadanych próbek stałych – waga 10% 
 Ps= [SN/SR] x 100 

Ps – ilość punktów dla kryterium 

SN – ilość odpadów najniższa ( w kilogramach) 

SR – ilość odpadów oferty badanej (w kilogramach)  

2.3. Czas wykonania testu dla jednej płytki – waga 15% 

 PT= [TN/TR] x 100 
PT – ilość punktów dla kryterium 

TN – najkrótszy czas badania testem  ( w minutach) 

TR – czas badania testem ocenianej oferty (w minutach)  

2. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę w oparciu o przyjęte 
kryterium oceny ofert wg następującego wzoru: 

PK = PC x 70% + PP x 5% + PS x 10% + PT x 15% 
 

Rozdział 10 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnieni jej 
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny i łączną punktację; 

1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

1.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o 
których mowa w pkt. 1 ust. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu ogólnie dostępnym w 
swojej siedzibie. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w 
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informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą. 

4. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa Rozdział 13 SIWZ („Wzór umowy”). 

5. 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. 

6. 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, 

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, 

6) wyłącznie partner wiodący tzw. Lider konsorcjum jest upoważniony do podejmowania 
zobowiązań związanych z realizacją Kontraktu i otrzymywania instrukcji w imieniu i na 
rzecz każdego z partnerów.  

Rozdział  11 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

 

 

 

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. 179-198g ustawy Pzp. 
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Rozdział 13 
 

WZÓR UMOWY  
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UMOWA Nr………………… 

 
 

zawarta w dniu ………………………………… w Gdańsku pomiędzy: 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50 
reprezentowanym przez: 
1. dr n. wet. Włodzimierz Przewoski – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 
a: 
firmą …………………………..………………….  
reprezentowaną przez: 
1. ………………………………………………….. 
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”  
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, znak 
sprawy WIW/a/z.272.14.2012 strony postanawiają: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY I WYNAGRODZENIE 

 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie przez WYKONAWCĘ, na rzecz 
ZAMAWIAJACEGO szybkich testów do diagnostyki gąbczastej encefalopatii bydła – BSE 
oraz trzęsawki owiec, do przeprowadzenia 9200 oznaczeń, wraz z akcesoriami oraz 
użyczeniem sprzętu umożliwiaj ącego ich wykonanie,  zgodnych asortymentowo i ilościowo 
z formularzem ofertowym i cenowym, których ksero stanowi Załącznik nr 1 do umowy, za 
cenę:  
 
cena netto                …………………..zł 
podatek VAT….%  …………………..zł 
cena brutto              ………………….zł 
(słownie brutto:……………………………………………………………………………………………..) 
 
1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości przedmiotu 

zamówienia określonego w Załączniku nr 1. Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku 
jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie. 

2. WYKONAWCA zobowiązuje się do utrzymania stałych cen jednostkowych przez okres 
obowiązywania niniejszej umowy. 

3. Dostarczony przez WYKONAWCĘ przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, 
pozbawiony wad fizycznych i prawnych, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia 
określonego w Rozdziale 1 SIWZ. 

4. Przydatność do użycia zaoferowanego asortymentu nie może być krótsza niż 10 miesięcy  
licząc od daty odebrania dostawy. 
 

§ 2 
WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

 
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca dostarczy sprzęt i akcesoria wraz z pierwszą 

partią testów umożliwiających zbadanie 1840 szt. próbek, w ciągu 7 dni od dnia zawarcia 
umowy. Dodatkowo załączy szczegółową metodykę wykonania testu, materiały 
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informacyjne i instrukcję obsługi użytego sprzętu, instrukcję zaoferowanego 
oprogramowania komputerowego. 

2. WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia i zainstalowania bezpłatnie sprzętu do 
wykonania przedmiotowych badań umożliwiającego wykonanie badań na wszystkich 
dostarczonych przez WYKONAWCĘ testach. 

3. Przekazanie sprzętu do diagnostyki TSE nastąpi w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w 
Gdańsku przy ul. Kaprów 10, na podstawie protokołu odbioru sporządzonego w dniu 
dostawy. 

4. WYKONAWCA zapewni nieodpłatny serwis techniczny dla sprzętu użyczonego oraz 
będącego własnością ZAMAWIAJĄCEGO, jak i  wymieni wszelkie uszkodzone części 
sprzętu na nowe, wraz z kosztami robocizny za zamontowanie części, ustawienie i 
kalibrowanie sprzętu, tam gdzie będzie to konieczne. Jeśli niemożliwa jest naprawa sprzętu 
w przeciągu 24 godzin od daty wysłania informacji faxem, zostanie on zastąpiony sprzętem 
równoważnym, umożliwiającym ciągłość pracy. Naprawy i roboty konserwacyjne muszą 
być realizowane na miejscu (w laboratorium). W trakcie wykonywania powyższych 
czynności personel WYKONAWCY musi przestygać wymogów bezpieczeństwa 
przedstawionych przez personel laboratorium. 

5. Dla całego sprzętu WYKONAWCA gwarantuje zdolność serwisową w Polsce, dostępność 
części zamiennych oraz elementów eksploatacyjnych umożliwiających wykonanie badań na 
wszystkich dostarczonych przez WYKONAWCĘ testach. 

6. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do pracy na powierzonym sprzęcie zgodnie z 
zaleceniami wynikającymi z instrukcji obsługi, załączonej do pierwszej partii dostawy 
testów określonej w pkt. 1. 

7. 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, ul. Kaprów 10 oraz uruchomi sprzęt umożliwiając 
wdrożenie procedury badawczej. Szkolenie musi obejmować następujące zagadnienia: 
- ogólne zasady działania, 
- procedury obsługi oraz konserwacji urządzeń, 
- konfiguracji, programowania urządzeń, 
- rozpoznania wadliwego działania, 
- drobnych napraw oraz przeprowadzania testów. 

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

9. Dostawy oraz odbiory przedmiotu umowy winny być realizowane w godzinach 8:00 do 
14:00 w dniach pracy ZAMAWIAJĄCEGO. 

10. Do dostarczonych artykułów należy dołączyć instrukcję obsługi/wykonania w języku 
polskim oraz certyfikat jakości dostarczanego produktu. 

11. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych w dostarczonym przedmiocie 
umowy ZAMAWIAJĄCY zawiadamia o powyższym WYKONAWCĘ na piśmie (faksem) 
w terminie 4 dni roboczych, licząc od dnia stwierdzenia zaistniałych wad wyznaczając 
dodatkowy termin na dostawę przedmiotu zamówienia wolnego od wad, bez ponoszenia 
przez ZAMAWIAJĄCEGO z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

12. Reklamacje przyjmuje:………………………………., 
ul……………………………………………………... 

 tel……………………., fax…………………………..     
13. WYKONAWCA rozpatrzy otrzymaną reklamację w terminie 7 dni roboczych od dnia 

otrzymania jej faxem i po jej uwzględnieniu dostarczy artykuły nowe, wolne od wad na 
własny koszt w terminie nie dłuższym niż następne 2 dni robocze, a terminem odbioru 
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całości dostawy, upoważniającym WYKONAWCĘ do wystawienia faktury jest dzień 
uzupełnienia niezgodności. 

6. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie zwalnia WYKONAWCY od roszczeń z tytułu 
rękojmi lub gwarancji jakości. 

 
§ 3 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJA UMOWY 
 

1. Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy do 14.12.2012 r. 
2. Zamówienie będzie realizowane częściowo w oparciu o aktualne zapotrzebowanie 

ZAMAWIAJĄCEGO. 
3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca dostarczy sprzęt i akcesoria wraz z pierwszą partią 

testów umożliwiających zbadanie 1840 szt. próbek, w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.  
4. Kolejne dostawy przedmiotu umowy WYKONAWCA będzie dostarczał 

ZAMAWIAJĄCEMU  w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania 
zamówienia w formie faxu pod nr……………… w ilościach podanych w zamówieniu. 

5. Zamówienie będzie zawierało nazwę towaru, ilość, charakterystyczne wielkości. 
6. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko dostarczyć przedmiot umowy do 

miejsca wskazanego w jednostkowym zamówieniu w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w 
Gdańsku przy ul. Kaprów 10, włącznie z rozładunkiem i wniesieniem na miejsce wskazane 
przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

7. Osobą upoważnioną do kontaktów z WYKONAWCĄ oraz odbiór przedmiotu umowy ze 
strony ZAMAWIJACEGO jest………………………. 

 
§ 4 

WARUNKI PŁATNO ŚCI 
 

1. Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności będzie prawidłowo wystawiona 
faktura VAT. 

2. Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania przedmiotu umowy. 
3. Wysokość wynagrodzenia obliczana będzie jako iloczyn dostarczonych towarów oraz 

jednostkowej ceny wskazanej w ofercie WYKONAWCY. 
4. Płatności będą dokonywane w ciągu 21 dni od daty doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU 

prawidłowo wystawionej faktury, na konto WYKONAWCY podane na fakturze. 
5. Faktury będą wystawiane i dostarczane do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, 80-

958 Gdańsk ul. Na Stoku 50, NIP: 583-000-45-09. 
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 
7. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem ZAMAWIAJĄCEGO pokrywa 

WYKONAWCA. 
8. 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 polski. 

9. W przypadku, gdy obowiązek zapłaty cła spoczywa na ZAMAWIAJĄCYM (tzn. gdy jest on 
importerem towarów w przepadku WYKONAWCY mającego siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Wspólnoty Europejskiej), kwoty należnego cła zostanie 
odprowadzona przez ZAMAWIAJĄCEGO do Urzędu Celnego zgodnie z obowiązującym 
prawem polskim.  
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§ 5 

KARY UMOWNE 
 

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJACEMU karę umowną w przypadku: 
a) niedotrzymania terminu wykonania zamówienia jednostkowego, określonego w §3 pkt 3  

i 4 w wysokości 0,5% ceny brutto zamówionej partii materiałów, za każdy dzień zwłoki, 
b) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY w wysokości 10% 

łącznej ceny brutto niezrealizowanej części umowy, 
c) za nieterminową wymianę wadliwego przedmiotu umowy w wysokości 5% ceny brutto 

wadliwego przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na 
jego wymianę. 

2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych oraz nieuregulowanych 
odszkodowań z bieżących faktur wystawionych przez WYKONAWCĘ.  

3. W przypadku nie dostarczenia (przez okres 21 dni) od terminu określonego w §3 pkt 3 i 4 
zamówionej partii przedmiotu umowy WYKONAWCA upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO 
do dokonania zakupu partii zamówionej u WYKONAWCY u innego Dostawcy i obciąży 
WYKONAWCĘ różnicą kosztów poniesionych z tego tytułu. 

4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy w trybie 
natychmiastowym oraz żądania z tego tytułu kary umownej w wysokości 10% łącznej ceny 
brutto niezrealizowanej części umowy, po wcześniejszym uprzedzeniu WYKONAWCY w 
przypadku rażącego naruszenia warunków umowy, a w szczególności: 
a) odmowy wymiany wadliwego towaru na wolny od wad/ zgodny z opisem w SIWZ, 
b) w przypadku trzykrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub ze zwłoką powyżej 14 dni 

od   terminu określonego w §3 pkt 3 i 4.  
c) nie zapewnienie zaoferowanej jakości towaru, 
d) gdy 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. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 

6. W przypadkach określonych w niniejszym paragrafie WYKONAWCA może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należycie wykonanej części umowy. 
 

§6 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

 
1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy: 
• WYKONAWCA popada w stan likwidacji bądź stan upadłości, 
• WYKONAWCA realizuje zamówienie niezgodny z warunkami umowy, 
• WYKONAWCA opóźnia się z realizacją zamówienia powyżej 30 dni od terminu 

określonego w §3 pkt 3  
2. Oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust.1, powinno być złożone 

na piśmie. 
3. Nadto w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCY przysługuje jedynie prawo 
żądania wynagrodzenia naliczonego za wykonaną część umowy. 
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§7 
ODPOWIEDZIALNO ŚĆ 

 
1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiadała za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających 

z niniejszej umowy, jeżeli spowodowane zostały „Siłą wyższą”. „Siła wyższa” oznacza 
wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu umowy, a 
uniemożliwiające wypełnienie obowiązków Strony. Wydarzenia takie mogą obejmować w 
szczególności: wojny, pożary, powodzie, embarga przewozowe, strajki oraz oficjalne 
decyzje organów władzy państwowej, bardzo ciężkie warunki pogodowe klimatyczne 
uniemożliwiające realizację dostawy. W sytuacji „Siły wyższej” strony niezwłocznie 
poinformują się o jej zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą możliwości realizacji bądź 
rozwiązania umowy. 

 
§8 

SPORY 
 

1. Wszelkie spory między Stronami mogące wynikać w trakcie realizacji niniejszej umowy 
powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji miedzy Stronami. 

2. Jeżeli po 30 dniach od rozpoczęcia negocjacji ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA nie są w 
stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, wówczas każda ze stron może poddać spór 
rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby 
ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

§9 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 
1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że wierzytelności przysługujące WYKONAWCY w związku z 

wykonaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 
3. Strony pozostają związane ofertą z dnia…………………….... 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz cenowy (kserokopia) 

 
 
 
 
      ZAMAWIAJ ĄCY                                                        WYKONAWCA 
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Rozdział 14 
 

WZÓR OFERTY  
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Załącznik nr 1 
 

 
         
 
       pieczęć wykonawcy 

 
 

OFERTA 
na  

„ Dostawę szybkich testów do diagnostyki gąbczastej encefalopatii bydła - BSE oraz 
trzęsawki owiec, do przeprowadzenia 9200 oznaczeń, wraz z akcesoriami oraz 
użyczeniem sprzętu umożliwiającego ich wykonanie dla laboratorium w Zakładzie Higieny 
Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kaprów 10 

 
 

………………………………………………………………………………………………………….. 
nazwa wykonawcy1 

………………………………………………………………………………………………………….. 
adres 

………………………………………………………………………………………………………….. 
Regon 

………………………………………………………………………………………………………….. 
telefon, faks, e-mail 

 

 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładam ofertę na wykonanie 
przedmiotowego zamówienia: 
 
Łącznie cena oferty wynosi: 
 
brutto: ...............................................................PLN 
słownie: ..................................................................................................................... 
 
(w tym podatek VAT wg. obowiązującej stawki), 
Szczegółowa specyfikacja cenowa w załączniku nr 5 Formularz Cenowy 
 
1.1. Ilość odpadów na 1000 zbadanych próbek płynnych wynosi: …………..litrów 
1.2. Ilość odpadów na 1000 zbadanych próbek stałych wynosi: …………….kilogramów 
1.3. Czas wykonania testu dla jednej płytki (liczony bez czasu  

potrzebnego do pobrania i przygotowania/homogenizacji) wynosi: ………….. minut 
 
 
2. Oświadczam, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 
4.  Oferuję okres gwarancji na przedmiot zamówienia  ....................... . 
5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 14.12.2012 r. 
                                                           
1 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy i adresy 
wszystkich wykonawców ze wskazaniem pełnomocnika 



Sprawa nr: WIW/a/z.272.14.2012 

 

21

6. Warunki płatności: przelew 21 dni od daty wpłynięcia faktury do siedziby 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

7. Oświadczam, że  jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni. 

8.  Oświadczam, że akceptuję wzór umowy zawarty 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. 

9. Zamówienie wykonam: 

- samodzielnie* 

- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części 

zamówienia*:.............................................................................................................................. 

11. 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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Rozdział 15 
 

WZORY ZAŁ ĄCZNIKÓW DO OFERTY  
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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) 
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Załącznik nr 4 do oferty 
 
 

 
 
 
 

(pieczęć wykonawcy) 
 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę szybkich testów do diagnostyki gąbczastej encefalopatii bydła - 
BSE oraz trzęsawki owiec, do przeprowadzenia 9200 oznaczeń, wraz z akcesoriami oraz 
użyczeniem sprzętu umożliwiaj ącego ich wykonanie dla laboratorium w Zakładzie Higieny 
Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kaprów 10, oświadczamy, że oferowany przez nas 
przedmiot zamówienia charakteryzuje się poniższymi parametrami: 
 

Wymagania Zamawiającego 
Oferowany 
parametr 

1 2 
Producent** 
 

TAK/NIE*  

Nazwa przedmiotu zamówienia*** 
 

TAK/NIE*  

Test do diagnostyki gąbczastej encefalopatii bydła - BSE oraz trzęsawki owiec, do 
przeprowadzenia 60 000 oznaczeń, wraz z akcesoriami i sprzętem umożliwiającym 
ich wykonanie. 

TAK/NIE* 

Test musi być dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej zgodnie z 
Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 253/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu 
do szybkich testów i środków zwalczania TSE u owiec i kóz. Testy są sprawdzone i 
zatwierdzone do użytku dla bydła i małych przeżuwaczy zgodnie z powyższymi 
rozporządzeniami oraz wszelkimi późniejszymi zmianami. Jeśli test lub procedura 
przygotowania próbki są zatwierdzone do użytku dla bydła w zautomatyzowanej 
formie oraz dla małych przeżuwaczy w formie manualnej, wówczas procedura taka 
jest dopuszczalna. 

TAK/NIE* 

Test musi być dopuszczony do obrotu przez Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Rzeczpospolitej 
Polskiej. Test posiada dokument potwierdzający wpisanie do rejestru wyrobów 
medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach stosowanych w medycynie 
weterynaryjnej. 

TAK/NIE* 

Test posiada pozytywną opinię Państwowego Instytutu Weterynaryjnego 
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w zakresie badań BSE i trzęsawki 
owiec ( lub równoważny). 
 

TAK/NIE* 
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Test immunochemiczny do diagnozowania TSE – immunoenzymatyczny (ELISA), 
chemiluminescencyjny lub oparty na podobnej zasadzie wykonywania. W przypadku 
gdy test opiera się na metodzie immunoenzymatycznej wymagany jest 
zautomatyzowany proces oczyszczania białka w oparciu o 96 dołkową płytkę.  

TAK/NIE*  

Test umożliwia badanie zarówno bydła (BSE), jak i małych przeżuwaczy - 
(owce - trzęsawka owiec) oraz atypowej formy trzęsawki owiec. 

TAK/NIE*  

Test i użyczany sprzęt umożliwia wykonanie badania min. 800 prób przez 4 
osoby w ciągu 7 godzin z uwzględnieniem wszystkich etapów badania aż do 
uzyskania wyniku. 

TAK/NIE* 

WYKONAWCA  zał ącza pełną listę akcesoriów i użyczanego sprzętu, 
który b ędzie dostarczony zgodnie z kontraktem wraz z dokładnymi 
informacjami na temat oferowanej jakości oraz wydajności. 

TAK/NIE* 

Test jest odpowiedni do użytku z autolizowanymi próbkami. 
 

TAK/NIE*  

Test eliminuje próby fałszywie dodatnie. TAK/NIE* 
Test wykazuje się specyficznością dla próbek autolizowanych i o złej jakości – 100% TAK/NIE* 

Każda seria testów posiada certyfikat kontroli jakości. 
 

TAK/NIE*  

Test nie wymaga gromadzenia i przechowywania dodatnich kontroli tkankowych. 
 

TAK/NIE*  

Test zawiera w zestawach dodatnie kontrole niezakaźne. 
 

TAK/NIE* 

Test zawiera  minimalną  ilość punktów (momentów) krytycznych, które mają istotny 
wpływ na ostateczny wynik badania. 

 

TAK/NIE* 

Test zawiera  minimalną ilość odczynników gotowych do użycia, bez potrzeby 
skomplikowanej ich rekonstytucji. Niezbędna rekonstytucja odczynników jest  
prosta, a rekonstytuowane odczynniki są stosunkowo trwałe. 

TAK/NIE* 

Test wymaga  jak najmniejszej ilości sprzętu potrzebnego do uzyskania wyniku. 

 
TAK/NIE* 

Czułość i specyficzność diagnostyczna testu dla próbek pnia mózgu dla: 

- BSE wg „EFSA Scientific Report (2004) 17, 1-13 on the Evaluation of Seven 
New Rapid post mortem BSE Tests" wynosi nie 
mniej niż: czułość - 100%, specyficzność 99,9% 

dla trzęsawki wg „EFSA  Scientific Report (2005) 31, 1-17 on the Evaluation of 
Rapid post mortem TSE Tests intended for 
Smali Ruminants" wynosi nie mniej niż: czułość 99,6%, specyficzność 100%. 

TAK/NIE* 

Procedura badawcza testu jest prosta oraz jasno i przejrzyście sformułowana. 
 

TAK/NIE* 

Procedura wykonywania oferowanego testu nie wymaga przebudowy 
lub zmian w układzie pomieszczeń w Pracowni 
Diagnostyki Gąbczastej Encefalopatii Bydła Zakładu Higieny 
Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kaprów 10. 

TAK/NIE* 

Test zawiera możliwie jak najmniejszą ilość (lub nie zawierać wcale) 
odczynników sklasyfikowanych jako szkodliwe lub/i niebezpieczne. 

TAK/NIE* 

Materiałem do badania oferowanym testem jest pień mózgu z rejonu zasuwki 
(obex lub/i przylegająca do niego tkanka nerwowa) 

TAK/NIE* 
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Okres przydatności do użycia nie otwartych testów nie będzie krótszy niż 10 
miesięcy od dnia dostawy.(liczony dla każdej partii testów od dnia ich 
dostarczenia zamawiającemu). 

TAK/NIE* 

W przypadku wadliwie działających testów Wykonawca zobowiązuje się do 
ich wymiany i usunięcia powstałych szkód. 

TAK/NIE* 

Cały użyczony sprzęt jest nowy,  dostosowany do działania w warunkach 
polskich oznakowany znakiem CE 

TAK/NIE* 

Oferowany sprzęt do wykonywania przedmiotowych badań jest przypisany 
(zgodny) z metodyką wykonywania testu. 

TAK/NIE* 

Wykonawca wykorzysta sprzęt będący własnością Pracowni Diagnostyki 
BSE : 

1. Komora laminarna – 4 szt. 
2. Autoklaw-1 szt. 
3. Myjka wellwash96AC 1 szt. 
4. Inkubator ELMI MT 2-3 szt. 
5. Waga laboratoryjna – 4 szt. 
6. System uzdatniania wody millipore 

Nieodpłatnie zapewni świadczenie usług kalibrowania i standaryzowania ( 
przez cały okres wykonywania oferowanych testów) sprzętu użyczonego jak i 
będącego w posiadaniu zamawiającego a wykorzystywanego  do wykonywania 
testów w cyklach wynikających z systemów jakości obowiązujących w 
laboratorium Diagnostyki BSE. 
Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis techniczny na okres wykonywania 
testów, jak i wymienić wszelkie uszkodzone części sprzętu na nowe, wraz z 
kosztami robocizny za zamontowanie części i ustawienie i kalibrowanie 
sprzętu, tam gdzie będzie to konieczne. 

TAK/NIE* 

Jeśli niemożliwa będzie naprawa sprzętu użyczonego w przeciągu 24 godzin 
od daty wysłania faxu, sprzęt zostanie zastąpiony podobnym, posiadającym 
przynajmniej takie same parametry i o tym samym standardzie. Wszystkie 
naprawy i roboty konserwacyjne będą realizowane na miejscu  
(w laboratorium), w trakcie wykonywania powyższych czynności personel 
Wykonawcy będzie przestrzegać wymogów bezpieczeństwa 
przedstawionych przez personel laboratorium.  

TAK/NIE* 

Dla całego sprzętu (użyczonego i będącego własnością WIW) Wykonawca 
gwarantuje zdolność serwisową oraz gwarantuje dostępność części 
zamiennych oraz elementów eksploatacyjnych przez cały okres wykonywania 
oferowanych testów. 

TAK/NIE* 

Wykonawca oferuje w ramach ceny umowy przez cały okres jej trwania 
oprogramowanie obsługujące czytnik ELISA w zakresie odczytu, 
interpretacji, walidacji, wydawania wyników oraz umożliwiające wysyłanie 
wyników drogą elektroniczną. 

TAK/NIE* 

Wszystkie instrukcje obsługi sprzętu są w języku polskim, oraz są 
sformułowane w sposób jednoznacznie określający, jakiego sprzętu 
dotyczą oraz jakie funkcje spełnia opisany w nich sprzęt. 

TAK/NIE* 
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Zestawy zawierają wszystkie niezbędne odczynniki, materiały 
jednorazowego użytku oraz artykuły wymagane do przeprowadzania 
każdego z etapów testu, zwłaszcza przygotowania, homogenizacji i 
oczyszczania próbki z pominięciem jedynie wody, bibuły.  Wszystkie 
wyżej wymienione artykuły muszą być jednorazowego użytku w celu 
uniknięcia możliwości wystąpienia zanieczyszczenia krzyżowego.  Cały 
sprzęt oraz akcesoria do wykonywania testów w kierunku TSE są 
całkowicie nowe. 

TAK/NIE* 

Ilość oferowanych akcesorii w opakowaniach nie może być mniejsza niż w 
ilościach niezbędnych do wykonania oferowanych 9200 testów. 

TAK/NIE* 

W ramach ceny umowy w terminie 4 dni od dnia dostawy pierwszej partii 
testów, przeszkolimy pracowników Zamawiającego, wykonujących badania 
w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przy ulicy Kaprów 10 
oraz uruchomimy sprzęt umożliwiając wdrożenie procedury badawczej. 
Szkolenie musi obejmować następujące zagadnienia: 

1. ogólne zasady działania, 
2. procedury obsługi oraz konserwacji urządzeń, 
3. konfiguracji, programowania urządzeń, 
4. rozpoznania wadliwego działania, 
5. drobnych napraw oraz przeprowadzania testów. 

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

TAK/NIE* 

 

 

• *     -  niepotrzebne skreślić 

• **   - w oknie nr 2 należy wpisać producenta przedmiotu zamówienia  

• *** - w oknie nr 2 należy wpisać nazwę przedmiotu zamówienia 
    

 

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

  miejscowość i data podpis  osoby/osób uprawnionej do                    
reprezentowania wykonawcy 

 


