
 

INSPEKCJA WETERYNARYJNA 
POMORSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ 

WETERYNARII 

Włodzimierz Przewoski  

  

 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul . Na St oku 50, 80-958 Gdań sk  

tel.:  (58) 302-32-52,  fax: (58) 302-39-62,  e-mail:  wiw@gdansk.wiw.gov.pl, www.gdansk.wiw.gov.pl 

 

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane 
Data ogłoszenia – 29.10.2014 
Nr sprawy: WIW/a/z.272.19.2014 
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr  359060- 2014  z dn. 29.10.2014 r.  
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Nazwa Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w 
Gdańsku 
 

Nazwiska osób  wyznaczonych  do  
kontaktu:  
Punkt kontaktowy: Wojewódzki  
Inspektorat Weterynarii w Gdańsku  

Osoby do kontaktu:  

a) w sprawach proceduralnych: 
 

 
-   Agnieszka Łukiewska-Stojek 
 

tel. +48 (58) 302 32 52 

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: „Dokończenie systemu deszczowego i mała architektura – Wejherowo, 
ul. Chopina 11” 

Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dokończenie systemu deszczowego i mała architektura - 84-200 Wejherowo, 
ul. Chopina 11 
1. Kanalizacja deszczowa: 
- wykopy liniowe pod rurociągi - 14,65 m3 
- wykopy  pod studnie - 21,00 m3 
- zasypanie wykopów 35,65 m3 
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- studnie chłonne z kręgów betonowych śr. 1200 mm z pokrywą żelbetową - 2 szt 
- studzienki ściekowe  uliczne z kręgów betonowych  śr. 500 mm z wpustem żeliwnym ulicznym typu 
ciężkiego - 1 szt 
- kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160/3,2 mm - 40,70 m 
- regulacja pionowa istniejących studzienek - 4 szt 
2. Remont nawierzchni: 
- ścinanie krzewów i podszycia - 0,01 ha 
- rozebranie istniejących nawierzchni z trylinki z wywiezieniem - 10,00 m2 
- rozebranie krawężników - 13,50 mb 
- wykonanie koryta pod nawierzchnię - 267,98 m2 
- wywóz ziemi - 53,60 m3 
- nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 130,48 m2 
- nawierzchnia z płyt MEBA. gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 137,50 m2 
- ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem - 65,99 m 
- pomiar geodezyjny powykonawczy - 1 kpl 
3. Instalacja elektryczna: 
- ręczne kopanie rowów pod kable (z zasypaniem) - 155,00 m 
- studnie kablowe SK-1 - 2 szt 
- ułożenie w wykopie kanałów z rur PCV 110/3,2 mm - 155,00 
- ułożenie przewodów YKY 3x2,5 mm2 w rurach - 243,00 mb 
- ułożenie przewodów YKY 3x2,5 mm2 w wykopie - 155,00 mb 
- ułożenie bednarki w wykopie - 120,00 m 
- ułożenie przewodów YDY 5x6 mm2 w rurach - 120,00 mb 
- ułożenie przewodów YDY 5x6 mm2 na ścianach z wykuciem bruzd - 30,00 mb 
- słupy stalowe ocynkowane h=7,0 m z wysięgnikiem dwustronnym na fundamencie prefabrykowanym - 2 
szt 
- oprawa oświetlenia ulicznego LED 50W - 4 szt 
- montaż w tablicy rozdzielczej bezpieczników S 25A 3 fazowe - 3 szt 
- pomiary instalacji 
4. Mała architektura: 
4.1 nasadzenie z wykopaniem dołów: 
- klon kulisty o obwodzie pnia 25 cm (na wys. 130 cm)  - 1 szt 
-  świerk „nidiformis"-  l szt.  
-  żywotnik „brabant" wys. ok 50-60 cm - 130 szt. 
-  żywotnik „brabant" wys 1,7 m - 2 szt. 
-  krzewuszka „variegata" - 10 szt. 
-  jałowiec „old gold" - 10 szt. 
-  rudbekia 12 szt.  
-  tawuła „crispa" - 20 szt. 
-  czarny bez „gerda" - 4 szt. 
-  hortensja bukietowa - 4 szt. 
-  żywotnik „aureospicata" l,6m wys.-  l szt.  
-  żywotnik „brabant" strzyżony na 2 kule l,6m wys. - 1 szt. 
-  świerk „nidiformis"-  l szt.  
-  żywotnik „globosa" forma strzyżona na pniu wys l,5m - 1 szt. 
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-  trzmielina biało-zielona - 15 szt.  
-  trzmielina żółto-zielona - 15 szt.  
4.2 Przesadzenie istniejącego drzewa (klon kulisty o obwodzie pnia 25 cm) 
4.3 Ułożenie obrzeża trawnikowego EKO-BORD o wys. 58 mm - 250 mb 
4.4 Dostarczenie i rozłożenie kory sosnowej - 8 m3 
4.5 Dowiezienie i rozścielenie humusu do trawników - 30 m3 
4.6 Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem - 300 m2 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
Roboty budowlane  CPV  45000000-7   
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne     CPV -  45111000-8 
Roboty w zakresie różnych nawierzchni -  CPV 45233200-1 
Roboty instalacyjne kanalizacyjne  CPV-45332300-6 
Roboty instalacyjne elektryczne CPV 45310000-3,   
Usługi sadzenia rośli oraz utrzymania terenów zielonych CPV 77310000-6   
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:  NIE 
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE 
Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
Warunki uczestnictwa. Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz 
informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe 
i techniczne: 
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:  
a)  oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 Ustawy - wg załączonego wzoru - załącznik nr 1; 
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz informację o podstawie do 

dysponowania tymi osobami – Załącznik  nr 3 
c) Wykaz części robót, które zostaną zlecone podwykonawcom -  Załącznik nr 5. 
4.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa 

wraz z ofertą: 
a)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu wg załączonego wzoru - Załącznik nr 2; 
b)  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 
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wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

c) 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 : 
1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2000 zł 
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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 
ze zm.). 

3.  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.272.19.2014” 
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku zamawiającego. 
 * niepotrzebne skreślić 

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 bezpłatnie pod adresem:  
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, 80-985  Gdańsk, ul. Na Stoku 50 
Termin składania ofert: 13.11.2014 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: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 

Termin otwarcia: 13.11.2014 r. godz. 10:10 


