
 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gda ńsku  
  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 – roboty budowlane 
Data ogłoszenia – 25.09.2012 r. 
Nr sprawy: WIW/a/z.272.15.2012 
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówie ń Publicznych nr 364498 - 2012 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  
Rodzaj zamawiaj ący: Administracja rządowa terenowa 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
 

Nazwa Zamawiaj ącego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 

Nazwiska osób wyznaczonych do kontaktu  
Punkt kontaktowy: 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 
 
Osoby do kontaktu: 
a) w sprawach proceduralnych: 
- Agnieszka Łukiewska-Stojek/ Janusz Kłopotowski 
b) w sprawach merytorycznych: 
- Janusz Kłopotowski 
 

 
 
 
 
 
 
 
tel. +48 58 302 32 52, fax  +48 58 302 39 62 
 

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

Województwo: pomorskie 

Miejscowo ść: Gdańsk 

Adres internetowy (URL) www.gdansk.wiw.gov.pl 

 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie rozbiórki garaży i wymianę nawierzchni przejazdów i placów 
postojowych w Wejherowie ul. Chopina 11 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 

 



Przedmiotem zamówienia jest:  
- rozebranie garaży murowanych o powierzchni zabudowy - 48,55 m2 
- rozebranie garażu o konstrukcji stalowej szkieletowej - 71,24 m2 
- rozebranie dachów płaskich drewnianych pokrytych eternitem falistym - 120,0 m2 

- wywiezienie gruzu z rozbiórki na wysypisko 
- utylizacja eternitu 
- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm - 307,48 m2 
-  wywiezienie gruzu z rozbiórki na odl. 7 km - 38,35 m3 
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego - 335,98 m2 
- wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV 160 mm - 20,0 mb 
- wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej w kanałach i korytkach YKY i YDY - 716,0 mb 
- ustawienie słupów stalowych oświetleniowych h - 7,0 m - 2 szt. 
 
Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) :  
 
45000000 - 7 Roboty ogólnobudowlane 
45111000 - 8 Roboty w zakresie burzenia i ziemne    
45233200 - 1 roboty w zakresie nawierzchni 
45332300 - 6  Instalacje kanalizacyjne 
45342000 - 6 Wznoszenie ogrodzeń 
45442100 - 8 Roboty malarskie 
45310000 - 3 Instalacje elektryczne 
 
Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:   NIE 
Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  NIE 
Czas trwania zamówienia: Zakończenie: 07.12.2012. 
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, FINAN SOWYM I TECHNICZNYM 

1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:   

1.Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 

 4 500 zł (cztery tysiące pięćset złotych)  

2. 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.).  

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Wojewódzkiego 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.272.15.2012. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku zamawiającego.  

4. 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.  



5. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać bezwarunkową utratę wadium na rzecz 
zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 6 i 7.  

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy. 

 7. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 
nieleżących po jego stronie. 8. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, 
(termin związania określono w Rozdz. 7, ust. 1, pkt 3). 

2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: 1) wykonaniu nawierzchni z 
kostki betonowej o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto, 2) wykonaniu rozbiórki pokrycia 
dachowego z eternitu o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto. 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, pełniącą funkcję 
kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. 

4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 
USTAWY 

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży 
przedło żyć: 

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 



zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień 

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży 
przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• 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 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 

Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 
których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia:  www.gdansk.wiw.gov.pl 
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Wojewódzki 
Inspektorat Weterynarii ul. Na Stoku 50 80-958 Gdańsk. 

Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących 
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie 
cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 
Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.gdansk.wiw.gov.pl 
 
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć bezpłatnie pod adresem:  
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, 80-985  Gdańsk, ul. Na Stoku 50 
 
Termin składania ofert: 10.10.2012 r. godz. 10:00 
Miejsce składania ofert: Sekretariat Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku, ul. Na Stoku 50, 
IV p. pok.410 
Termin zwi ązania ofert ą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert) 
Termin otwarcia: 10.10.2012 r. godz. 10:10  


