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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
 
 
 
Rodzaj zamówienia: dostawa 

Data ogłoszenia: 26.10.2015 r. 

Nr sprawy: WIW/a/z.272.14.2015 

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej: 2015/S 207-

375345 z dnia 24.10.2015 r. 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa. 

 

SEKCJA I: Zamawiający 

Nazwa Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 

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

Województwo: pomorskie 

Miejscowość: Gdańsk 

Nazwiska osób wyznaczonych do kontaktu: 

a) w sprawach proceduralnych: 

- Dariusz Domaradzki, tel. +48 58 552 12 68, fax. +48 58 302 39 62 

b) w sprawach merytorycznych:  

- Agnieszka Świątalska, tel. +48 58 552 12 68, fax. +48 58 302 39 62 

Adres internetowy: www.gdansk.wiw.gov.pl 
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SEKCJA II: Przedmiot zamówienia 

Nazwa nadana zamówieniu:  

„Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu 

Weterynarii w Gdańsku- 14 części”. 

 
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu 

Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, w czternastu częściach: 

Część 1 - dostawa  systemu LC-MS/MS do analizy ilościowej i jakościowej z 

oprzyrządowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został 

przedstawiony w Załączniku 2A.  

Kod CPV - 38432200-4 – Chromatografy 

Część 2 – dostawa wyposażenia do metod molekularnych. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2B. 

Kod CPV – 42931100-2-Wirówki laboratoryjne i akcesoria 

Kod CPV – 38436000-0- Wytrząsarki i akcesoria 

Kod CPV – 38500000-9- Łańcuchowa reakcja polimeryzacji katalizowana przez 

polimerazę (PCR) 

Część 3 – dostawa sterylizatora parowego – przelotowego.  Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2C.  

Kod CPV - 33191110-9 - Autoklawy 

Część 4 – dostawa wyposażenia do badań metodą ELISA. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2D.  

Kod CPV – 38500000-0- Aparatura kontrolna i badawcza 

Kod CPV – 39141500-7- Szafy wyciągowe 

Kod CPV – 42931100-2-Wirówki laboratoryjne i akcesoria 

Część 5 – dostawa laboratoryjnego sprzętu chłodniczego. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2E.  

Kod CPV-42500000-1-Urządzenia chłodzące i wentylacyjne 

Część 6 – dostawa automatycznego urządzenia do dezynfekcji nadtlenkiem 

wodoru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w 

Załączniku 2F. 
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Kod CPV -  33191000-5-Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne 

Część 7 – Dostawa wyposażenia laboratoryjnego zapewniającego warunki 

środowiskowe badań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został 

przedstawiony w Załączniku 2G.  

Kod CPV – 39141500-7- Szafy wyciągowe 

Kod CPV - 33167000-8-Lampy chirurgiczne 

Część 8 – dostawa sterylizatora parowego – przenośnego. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2H.  

Kod CPV- 33191110-9 - Autoklawy. 

Część 9 – dostawa pieca muflowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

został przedstawiony w Załączniku 2I.  

Kod CPV-42300000-9-Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i 

paleniska 

Część 10 – dostawa laboratoryjnej łaźni wodnej. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2J.  

Kod CPV – 33152000-0-Inkubatory 

Część 11 – dostawa systemu SPE-24G  w zestawie. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2K.  

Kod CPV – 38000000-5-Sprzęt laboratoryjny. optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem 

szklanego) 

Część 12 – dostawa homogenizatorów tkankowych i końcówki homogenizującej. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2L. 

Kod CPV – 38436600-6- Homogenizatory zanurzeniowe  

Część 13 – dostawa wytrząsarki laboratoryjnej wraz z wyposażeniem. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2M.  

Kod CPV – 38436000-0- Wytrząsarki i akcesoria 

Część 14 – dostawa wytrząsarki laboratoryjnej do metody QuEChERS wraz z 

wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w 

Załączniku 2N. 

Kod CPV – 38436000-0- Wytrząsarki i akcesoria 

Miejsce dostawy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, ul. Kaprów 10 oraz 

Kartuska 249. 
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Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK 

 
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE 

 
Czas trwania zamówienia: dostawy do 24.12.2015 r. 

SEKCJA III: Informacje o charakterze prawnym, finansowym i technicznym. 

Wymaganie wadium:  
1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium dla 

części: I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XVI w wysokości: 
Część I - 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych, 00/100) 
Część II - 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100) 
Część III - 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100) 
Część IV - 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych, 00/100) 
Część V - 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100) 
Część VI - 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych, 00/100) 
Część VII - 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100) 
Część XIV – 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych, 00/100) 

2. Dla części: VIII, IX, X, XI, XII i XIII  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
3.  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.). 

4.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na 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.272.14.2015 część I*, 
część II*, część III*, część IV*, część V*, część VI*, część VII*, część XIV*. 
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego.  
* niepotrzebne skreślić 

5.  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. 
 
UWAGA: Zamawiający zaleca, aby oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia nie był w 
sposób trwały spięty z ofertą. 
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Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków 
 
1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 

1–4 Prawa zamówień publicznych, tzn.: 
1.1.1.  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub  

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie 
wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający uzna warunek za 
spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia. 
1.1.2.  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający 
uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę 
oświadczenia. 
1.1.3.  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia.  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający 
uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę 
oświadczenia.  
1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  

ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, wykonawca składa wraz z 
ofertą: 

1.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu wg załączonego wzoru - 
załącznik nr 4 do SIWZ; 

1.2.2. 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; 

1.2.3. 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; 

1.2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
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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;  

1.2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

1.2.6. 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; 

1.2.7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z 
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy należy złożyć - informację o tym, czy 
wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu definicji zawartej w 
art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami), wg 
załączonego wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ.  

1.3. Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych. 
1.3.1. 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- 4 i 6 - 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. 5 - 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, 10 i 
11 ustawy. 

1.3.2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5- 8, 
10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich 
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego 
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miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5- 8, 10 i 11 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 właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

1.3.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.2.9. lit. a) tiret pierwsze i trzecie oraz 
lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1.3.1. 
lit. a) tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

1.3.4. 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 1.3.1. 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 1.3.3. 

1.4. Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia (np. 
konsorcjum, spółka cywilna). 

1.4.1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
1.4.2.  Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 
1.4.3. Każdy z wykonawców składających ofertę wspólnie zobligowany jest do 

złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 3 pkt. 2 i 3 
SIWZ; 

1.4.4. Oświadczenie i dokumenty wymienione w Rozdziale 3 pkt. 1. SIWZ oraz 
formularz ofertowy są składane przez pełnomocnika wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

1.4.5. Poza dokumentami wymienionymi w ust. 5.2.1. i 5.2.2. SIWZ, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty 
oryginał pełnomocnictwa, lub kopię potwierdzoną notarialnie. 

1.4.6.  Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 
1.5. 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. 

1.5.1. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, 
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
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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, wg załączonego wzoru – 
załącznik nr 6 do SIWZ. 

1.6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z 
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy należy złożyć - informację o tym, czy 
wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu definicji zawartej w 
art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami), wg 
załączonego wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ.   

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

 
SEKCJA IV: Procedura 

Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Waga 
Cena brutto 95 % 
Czas realizacji zamówienia 5 % 

 

Nie przewidziano możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.gdansk.wiw.gov.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie 

pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, 80-985 Gdańsk,  

ul. Na Stoku 50. 

Termin składania ofert: 02.12.2015 r. godz. 10:00 

Miejsce składania ofert: Sekretariat Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, 

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

Termin związania ofertą: 60 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 

Termin otwarcia: 02.12.2015 r. godz. 10:10 


