
 
 

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 
 

 

Rodzaj zamówienia – dostawa  

Data ogłoszenia – 04.11.2013 

Nr sprawy: WIW/a/z.272.18.2013 

Numer ogłoszenia w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 2013/S 213-369357 z dn. 02.11.2013 r.  
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY  

Nazwa Zamawiaj ącego:  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 

Punkt kontaktowy: Wojewódzki  
Inspektorat  
Weterynarii w Gdańsku tel.: +48 (58) 302 32 52 

Osoby  do kontakt ów:   

a) w sprawach proceduralnych: 
 

 
-   Agnieszka Łukiewska-Stojek 
 

 
b) w sprawach merytorycznych: tel. +48(58)302 32-52    fax.+48 (58) 302 39 62 
-   Agnieszka Świątalska  

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

Wojew ództwo  pomorskie 

Miejscowo ść Gdańsk 

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

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w 

Gdańsku – 9 części.” 

Określenie przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w 

Gdańsku – 9 części: 

1.1. Część I - Dostawa dejonizatora wody, zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4a do SIWZ. 

1.2. Część II -  Dostawa chłodziarki laboratoryjnej oraz szafy chłodniczej, zgodnie z opisem w formularzu cenowy 

stanowiącym załącznik nr 4b do SIWZ. 

1.3. Część III – Dostawa sprzętu optycznego,  zgodnie z opisem zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 

4c do SIWZ. 

1.4. Część IV -  Dostawa bloku do PCR , zgodnie z opisem zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4d do 

SIWZ. 

1.5. Część V – Dostawa komory laminarnej wyposażonej w filtr ULPA, zgodnie z opisem zawartym w formularzu cenowym 

stanowiącym załącznik nr 4e do SIWZ. 

1.6. Część VI – Dostawa komory laminarnej wyposażonej w filtr HEPA - jednostanowiskowej, zgodnie z opisie zawartym w 

formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4f do SIWZ. 



1.7 Część VII – Dostawa komory laminarnej wyposażonej w filtr HEPA – dwustanowiskowej, zgodnie z opisie zawartym w 

formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4g do SIWZ. 

1.8. Część VIII – Dostawa termostatu blokowego, zgodnie z opisie zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik 

nr 4h do SIWZ. 

1.9 Część IX – Dostawa systemu monitorującego i rejestrującego warunki środowiskowe, zgodnie z opisie zawartym w 

formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4i do SIWZ. 

 

Termin realizacji 
Termin wykonania zamówienia: do 20.12.2013 r. Termin płatności 21 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
CPV: 42912330-4 -  Aparatura do oczyszczania wody. 

CPV: 42513200-7 -  Urządzenia chłodzące. 

CPV: 38518000-9 -  Mikroskopy optyczne szerokokątne, stereo lub rozcinające 

CPV: 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza. 

CPV: 39141500-7 - Szafy wyciągowe. 

CPV: 38436310-6 - Płyty grzejne. 

CPV: 38434500-1 - Analizatory biochemiczne 

 
Dopuszcza się  złożenie ofert częściowych. 

Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowe. 

 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50 % 

pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

 

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. 

 

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 o braku podstaw do wykluczeniu, wg załączonego wzoru - załącznik nr 3 do oferty;  

      W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,  wymagany 

dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę; 

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,- załącznik nr do 

oferty; w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany 

dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę; 

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- załącznik nr do oferty; w przypadku składania oferty przez Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę; 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego 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- załącznik nr  do oferty; w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę; 

5)  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty przez Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę; 

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; w przypadku składania oferty przez Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę; 

7)  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty przez Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.  

 

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. 

 

4. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 

2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, wg załączonego 

wzoru- załącznik nr 5 do oferty. 

 

5. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych.  

1) 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 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, ze 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.  

2) 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 i 7 - 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. 

3) Dokumenty, o których mowa w pkt 2 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 2 lit. a) tiret drugie, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

    Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym 

określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 

osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Do aktualności tego 

dokumentu mają odpowiednie zastosowanie zapisy. 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

Nie przewidziano możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

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

     Część I     -        800 zł (słownie: osiemset złotych 00/100 

     Część III  -    17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100) 

     Część V   -         900 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100) 

     Część VI  -     1000  zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) 

     Część VII -      1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) 



     Część IX - 7000  zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) 

     Dla części: II, IV, VIII Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

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 przelać 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.272.18.2013 – część/ci….”. 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. 

 

Gwarancja należytego wykonania: nie przewidziano  

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
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: 22.11.2013 godzina 11:00, 

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

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

Termin otwarcia ofert: 22.11.2013 godzina 11:10 

 

 

 

 

 


