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

tel. 058 3023252; Fax. 058 3023962 
e-mail: wiw@gdansk.wiw.gov.pl 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Rodzaj zamówienia - dostawy 
Data ogłoszenia –  20-06-2011r.   
Nr sprawy: WIW-agz.272.15.2011 
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  164266-2011 z dn. 20.06.2011r. 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
Nazwa Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 

Nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu 
Punkt kontaktowy: Wojewódzki Inspektorat 
Weterynarii w Gdańsku 
 
Osoba do kontaktów: 
a) w sprawach proceduralnych 
-   Dominika Osmólska/ Janusz Kłopotowski 
b) w sprawach merytorycznych 
-    lek. w. Agnieszka Świątalska-Koseda 

 
 
 
 
Tel.: +48 (58) 302 32 52 wew. 127 fax. 58 302 32 33 
 
 
 
Tel.  +48 (58) 552 12  68 
 

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 zestawów do oznaczenia substancji anabolicznych metodą ELISA 
Określenie przedmiotu zamówienia:  
zakup wraz z dostawą zestawów do oznaczania substancji anabolicznych met. ELISA 
Nie przewiduje się moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających zg. z art. 67 ust.1 pkt.7 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6 – produkty farmaceutyczne 
33696300-8 odczynniki chemiczne 
33696500-0 odczynniki laboratoryjne 
33698100-0 kultury mikrobiologiczne 
Nie dopuszcza się moŜliwości złoŜenia oferty częściowej 
Nie dopuszcza się moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej 
Czas trwania zamówienia:  Zakończenie: 27.12.2011. 
Nie ogranicza się moŜliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 
% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA  
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA 
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
• oświadczenie o spełnianiu wymagań udziału w postępowaniu zg. z art. 22 ust. 1 ustawy PZP 
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  



• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy  
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe 
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w sekcji III  
• JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: 
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA 
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
Iś OFEROWANY TOWAR SPEŁNIA WYMAGANIA SIWZ  
w zakresie oferowanych produktów równowaŜnych naleŜy załączyć: 
-  zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, Ŝe dostarczane produkty 
odpowiadają określonym normom. 
- próbki produktów 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 
Nie przewidziano moŜliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej 
Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy:  
1)    Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moŜe nastąpić gdy: 
a)    nastąpią zdarzenia określane mianem siły wyŜszej 
b)    przedłuŜenie terminu wynika z winy lub na wniosek Zamawiającego 
2)    Zmiana wynagrodzenia wykonawcy:  
a) dopuszcza się moŜliwość zmiany ceny oferowanego produktu w przypadku zmiany obowiązującej stawki 

VAT, zmiana taka wymaga formy aneksu za potwierdzeniem obu stron, 
3)    Zmiany w oferowanym asortymencie: 
a)    poprawienia parametrów granicznych i jakościowych w stosunku do złoŜonej oferty, jeśli są  one korzystne 

dla Zamawiającego, za zgodą Zamawiającego 
b)    zmiany producenta oferowanego asortymentu przy zachowaniu parametrów jakościowych  
       nie gorszych niŜ zaoferowane w postępowaniu przetargowym, za zgodą Zamawiającego. 
c)    ograniczenie wielkości przedmiotu zamówienia do 20% wartości umownej. 
d)   zamiana ilości poszczególnych pozycji pakietu w granicach do 20% wartości umownej  
4)  Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której wybrano Wykonawcę, jeŜeli zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego lub konieczność ich wprowadzenia wynikła z okoliczności, których nie moŜna było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, za obustronną zgodą. 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.gdansk.wiw.gov.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Wojewódzki Inspektorat 
Weterynarii 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50. 
Termin składania ofert: 28.06.2011 godzina 10:00,  
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego - sekretariat IV p. pok. 410. 
Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 
Termin otwarcia ofert: 28.06.2011 godzina 10:10  

 


