
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.bip.wiw.bydgoszcz.pl 

 

Bydgoszcz: Kultury mikrobiologiczne III 

Numer ogłoszenia: 141029 - 2015; data zamieszczenia: 25.09.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii , ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 

85-090 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3455013, faks 052 3221352. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kultury mikrobiologiczne III. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pożywki, testy i 

odczynniki mikrobiologiczne niezbędne do wykonywania badań mikrobiologicznych. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.81.00-0. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

http://www.bip.wiw.bydgoszcz.pl/


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków 

udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie 

złożonych oświadczeń Wykonawcy 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w 

postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych 

oświadczeń Wykonawcy 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania 

warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na 

podstawie złożonych oświadczeń Wykonawcy 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania 

warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na 

podstawie złożonych oświadczeń Wykonawcy 



 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w 

postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych 

oświadczeń Wykonawcy 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 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 do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 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 wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia 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 wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których 

autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; 

 zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, 

że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 

technicznym; 

 zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności 

działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do 

systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Wzór formularza oferty 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziby 

Zamawiającego, pok. nr 10. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

08.10.2015 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, pok. nr 1. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Diagnostyka mikrobiologiczna I. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Diagnostyka. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.81.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 50 

o 2. Czas realizacji zamówienia - 10 

o 3. Termin ważności - 10 

o 4. Dostępność certyfikatów na stronie internetowej - 10 

o 5. Dostępność granulatu - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Diagnostyka mikrobiologiczna II. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Diagnostyka. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.81.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 60 

o 2. Czas realizacji dostawy - 20 

o 3. Termin ważności - 20 

 



CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Diagnostyka mikrobiologiczna III. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Diagnostyka. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.81.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 50 

o 2. Czas realizacji dostawy - 20 

o 3. Termin ważności - 20 

o 4. Dostępność certyfikatów na stronie internetowej - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Diagnostyka mikrobiologiczna IV. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Diagnostyka. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.81.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 60 

o 2. Czas realizacji dostawy - 20 

o 3. Termin ważności - 20 

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Petrifilm. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Petrifilm. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.81.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 80 

o 2. Czas realizacji dostawy - 20 

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Testy Api i pożywki. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Testy. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.81.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 



o 1. Cena - 60 

o 2. Czas realizacji dostawy - 10 

o 3. Termin ważności - 20 

o 4. Dostępność certyfikatów na stronie internetowej - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Test mikrobiologiczny. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Test. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.81.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 80 

o 2. Czas realizacji dostawy - 20 

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Wzorce kalibracyjne do nefelometru. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wzorce. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.81.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 80 

o 2. Czas realizacji dostawy - 20 

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Testy i antygeny do diagnozowania chorób ryb I. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Testy. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.81.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 80 

o 2. Czas realizacji dostawy - 10 

o 3. Termin ważności - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Testy i antygen do diagnozowania chorób ryb II. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Testy. 



 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.81.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 80 

o 2. Czas realizacji dostawy - 10 

o 3. Termin ważności - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Cryobank i cryoblock. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cryobank i cryoblock. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. Czas realizacji dostawy - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Diagnostyka mikrobiologiczna V. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Diagnostyka. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.81.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 80 

o 2. Czas realizacji dostawy - 20 

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Diagnostyka mikrobiologiczna VI. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Diagnostyka. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.81.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 80 

o 2. Czas realizacji dostawy - 20 

 

 



 


