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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324128-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Szczepionki dla medycyny weterynaryjnej
2022/S 116-324128

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Krajowy numer identyfikacyjny: 000092462
Adres pocztowy: Powstańców Wielkopolskich 10
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Witold Krusiński
E-mail: przetargi@weterynaria.bydgoszcz.pl 
Tel.:  +48 523392122
Faks:  +48 523221352
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://e-propublico.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://e-propublico.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów rudych wolno żyjących w 2022 roku w 
ilości 198 635 dawek w akcji jesiennej.
Numer referencyjny: WIWa.272.10.2022

II.1.2) Główny kod CPV
33651690 Szczepionki dla medycyny weterynaryjnej

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zakup i dostawa doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów rudych wolno żyjących w 2022 roku w 
ilości 198 635 dawek w akcji jesiennej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
1/ Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów rudych 
wolno żyjących w 2022 roku w ilości 198 635 dawek w akcji jesiennej.
2/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji został określony w SWZ, formularzu 
oferty (załącznik nr 1 do SWZ) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 8 do SWZ).
3/ W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta umowa z Wojewódzkim Inspektoratem 
Weterynarii w Bydgoszczy zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
4/ Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, 
które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 
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z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 
spełnia/nie spełnia.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej 
w zakresie objętym zamówieniem, wydane w drodze decyzji przez właściwy organ zgodnie z art. 74 ust. 3 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki, na których zawarta zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego określone 
zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/07/2022
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/10/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/07/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Platformya on-line działająca pod adresem https://e-propublico.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1) Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ
2) Jednolity europejski dokument zamówienia załącznik nr 2 do SWZ
3) Oświadczenia wykonawcy /wykonawców z art. 125 ust 1 ustawy Pzp. - załącznik nr 3 do SWZ
4) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby z art. 125 ust 5 Pzp. - załącznik nr 4 do SWZ
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, 
następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ
b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
c) Zaświadczenie z ZUS lub KRUS
d) Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG
e) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu - 
załącznik nr 6 do SWZ
2) Dokumenty podmiotów zagranicznych:
a) Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument
b) Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne
c) Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy
3) Inne wymagane dokumenty:
a) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 7 do SWZ
b) Aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem
c) Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów rudych wolno 
żyjących
d) Wzór protokołu odbioru - załącznik nr 9 do SWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo 
przekracza progi unijne;
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość 
jest równa albo przekracza progi unijne;
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/06/2022

17/06/2022 S116
https://ted.europa.eu/TED

5 / 5

http://www.uzp.gov.pl

