
1 
 

 
 

POMORSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII 
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII 

80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50 
tel. 58 302 32 52, fax 58 302 39 62 

e-mail: biuro@gdansk.wiw.gov.pl, www.gdansk.wiw.gov.pl 
 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane 
Data ogłoszenia – 11.10.2013 
Nr sprawy: WIW/a/z.272.17.2013 
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr  4144836 – 2013  z dn. 11.10.2013 r.  
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 tel. +48 (58) 302 32 52 

Osoby do kontaktów:  

a) w sprawach proceduralnych: 
 

 
-   Agnieszka Łukiewska-Stojek 
 

 
b) w sprawach merytorycznych fax.+48 (58) 302 39 62 
-   Janusz Kłopotowski  

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:  
Remont budynku gospodarczego na terenie WIW w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Chopina 11. 
 
Określenie przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 
- rozbiórka ścianek działowych 
- przebicia otworów w ścianach zewnętrznych i stropach 
- skucie tynków wewnętrznych 
- rozebranie posadzek wraz z podkładem betonowym  
- transport gruzu wraz z utylizacją 
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- ścianki działowe gr. 12 cm z gazobetonu 
- wykonanie posadzek z podkładami i warstwami izolacyjnymi  
- remont nadproży okiennych i drzwiowych oraz słupa stalowego 
- remont fundamentów (stopa fundamentowa żelbetowa) 
- wymiana okien w profilach PCV 
- wymiana okien i drzwi wewnętrznych i zewnętrznych 
- tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. II i II ścian 
- cekolowanie ścian  
- sufity podwieszane z płyt g-k oraz rastrowe z płyt z włókien mineralnych 
- malowanie ścian farbami emulsyjnymi  
- licowanie ścian płytkami ceramicznymi  
- ułożenie podłóg  z desek warstwowych 
- wykonanie posadzek z płytek gresowych 
- wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z osprzętem 
- wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z białym montażem w budynku      Weterynarii 
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych i grzejników płytowych 
- wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej 
- instalacja wentylacji mechanicznej z centralą wentylacyjną i kurtyną powietrzną 
 

 Termin wykonania zamówienia: do 17.12.2013 r. 
 Termin płatności 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
CPV-45000000-7  Roboty budowlane. 
CPV-45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.   
CPV-45262500-6  Roboty murarskie i murowe.   
CPV-45223200-8  Roboty konstrukcyjne. 
CPV-45410000-4  Tynkowanie.    
CPV-45442100-8  Roboty malarskie 
CPV-45430000-0   Pokrywanie podłóg i ścian  
CPV-45320000-6  Roboty izolacyjne   
CPV-45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej   
CPV-45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
CPV-45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
CPV-45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 
CPV-45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne   
CPV-45314320-0  Instalowanie okablowania komputerowego   
CPV-45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych   
Nie dopuszcza się  złożenie oferty częściowej. 
Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowe. 
Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
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 
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, 
2.  Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których 

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 
3.  W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą:  
1)  oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

Ustawy - załącznik nr 1, 
1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz informację o podstawie do 

dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3, 
2) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - w załączniku nr 3. 
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4.   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca 
składa wraz z ofertą: 

1)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu wg  - załącznik nr 2 do oferty; 
2)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  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.  

3)  Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej, w przypadku wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty, należących do tej samej grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 
50, poz. 331 z późn.zm), - wg załączonego wzoru- załącznik nr 4. 

 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. 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
Nie przewidziano możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej 
Wadium:  
Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 
8 000 zł (osiem tysięcy złotych) 
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.). 
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem 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.272.17.2013”  
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). 

Gwarancja należytego wykonania: nie przewidziano. 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
http://www.gdansk.wiw.gov.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Inspektorat 

Weterynarii, 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50.  

Termin składania ofert: 28.10.2013 r. godzina 11:00 

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego - sekretariat IV p. pok. 410.  

Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 

Termin otwarcia ofert: 28.10.2013 r.  godzina 11:10 
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