
Katowice: DOSTAWA PRODUKTÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Numer ogłoszenia: 127934 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach , ul. Brynowska 25 A, 40-585 Katowice,

woj. śląskie, tel. 032 6091618, 6091601, faks 032 6091618.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.wiw.gov.pl, http://bip.katowice.wiw.gov.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: DOSTAWA PRODUKTÓW DO BADAŃ

MIKROBIOLOGICZNYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa produktów do badań mikrobiologicznych 2. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 45 Pakietów.

3. Wszystkie produkty, stanowiące przedmiot zamówienia winny w chwili dostawy do siedziby Zamawiającego

posiadać wymagany termin przydatności do użycia, wyszczególniony dla każdego Pakietu w załączniku Nr 2 do

SIWZ. 4. Zamawiający wymaga, aby w chwili dostawy danego produktu do magazynu Zamawiającego - były

dostarczone aktualnie obowiązujące świadectwa lub certyfikaty kontroli jakości dotyczące danego produktu

zawierające w szczególności właściwości fizyczne podłoża, datę wystawienia świadectwa lub certyfikatu oraz

podpis osoby upoważnionej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.81.00-0, 33.69.65.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 45.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

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

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy; 2)wykażą, że zgodnie z

art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych spełniają warunki, dotyczące:
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a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b)posiadania wiedzy i doświadczenia

c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia d)sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w

postępowaniu nastąpi w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach

wymaganych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi

jednoznacznie wynikać, że w.w warunki Wykonawca spełnił, a ocena zostanie dokonana

wg formuły spełnia- nie spełnia. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie

zamówienia (np konsorcjum), ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć

odpowiednie pełnomocnictwo). W takim przypadku warunki udziału w postępowaniu,

dotyczące wykonawcy, odnoszą się odpowiednio do wykonawców, którzy ubiegają się

wspólnie o zamówienie publiczne. 4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia

dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych.

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty

występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 5. Wykonawca na żądanie

Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać spełnienie

warunków określonych w punkcie 1 oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, ust. 2, ust. 2a ustawy Pzp nie

później niż na dzień składania ofert. 6. Jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty

wymaganych dokumentów i oświadczeń lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały

spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Pzp, to

Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. 7.

Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo. 1) Wykonawca może powierzyć część

zamówienia podwykonawcy. W przypadku, kiedy samodzielnie spełnia warunki, o których

mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, a zamierza powierzyć część zamówienia

podwykonawcom, zobowiązany jest w Formularzu oferty wykazać części zamówienia, które

będą im powierzone. 2) Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy może polegać na

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania

zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w

trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie /oryginał/ tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie Zamawiający

rozumie zobowiązanie złożone w oryginale podpisane przez osobę/osoby

upoważnioną/upoważnione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu udostępniającego

dany zasób. 3) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26

ust. 2 b ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi

winy. 8. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie

wymaganym dla wykonawcy, określonym w Rozdziale VII SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena zostanie dokonana wg formuły

spełnia/nie spełnia.
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III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena zostanie dokonana wg formuły

spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena zostanie dokonana wg formuły

spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena zostanie dokonana wg formuły

spełnia/nie spełnia.

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:

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.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z  uiszczaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne albo że

file:///C:/Users/Asia/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary In...

3 z 4 2015-05-28 14:21



uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6

miesięcy  przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,

Zamawiający żąda dołączenia do oferty przetargowej: 1. Wypełnione, podpisane i opieczętowane (pieczątką

firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy Specyfikacje oferowanego

przedmiotu zamówienia dla każdego zaoferowanego przez Wykonawcę Pakietu /zgodnie ze wzorem, stanowiącym

załącznik 1.1. do SIWZ/. 2. Świadectw lub certyfikatów kontroli jakości dotyczących danego produktu zawierające

daty jego ważności, 3. Kserokopię katalogu oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogu, producenta i

opisem, umożliwiające weryfikację, czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z

wymaganiami Zamawiającego. 4. Dokumentów w języku polskim informujących o składzie pożywki i suplementu,

sposobie wykonania pożywki, terminie przydatności pożywki po jej wykonaniu.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Termin dostawy - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http:// bip.katowice.wiw.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego - pokój

22 A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2015 godzina

11:00, miejsce: siedziba Zamawiającego - Punkt Obsługi Klienta.

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
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