1z3

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=42...

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.piwet.pulawy.pl

Puławy: DOSTAWA ODZIEśY ROBOCZEJ , OBUWIA ROBOCZEGO, OBUWIA
PROFILAKTYCZNEGO ORAZ FARTUCHÓW LABORATORYJNYCH, znak
psprawy DZ-2501/19393/2256/13
Numer ogłoszenia: 427704 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy , Al. Partyzantów 57,
24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 081 8893000, faks 081 8862595.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.piwet.pulawy.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo- rozwojowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ODZIEśY ROBOCZEJ , OBUWIA
ROBOCZEGO, OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO ORAZ FARTUCHÓW LABORATORYJNYCH, znak psprawy
DZ-2501/19393/2256/13.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA ODZIEśY ROBOCZEJ ,
OBUWIA ROBOCZEGO, OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO ORAZ FARTUCHÓW LABORATORYJNYCH, znak
psprawy DZ-2501/19393/2256/13.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.10.00.00-0, 18.83.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymagane

2013-10-21 12:40

2z3

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=42...
III.2) ZALICZKI
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 naleŜy przedłoŜyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy
przedłoŜyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli
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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące
tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
katalogi oferowanych produktów, certyfikaty, próbki produktów( próbki naleŜy złoŜyć gdy brak jest produktów w
katalogach. jednak Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość poproszenia o próbki, po otrzymaniu ofert, w przypadku
gdyby produkt w katalogu nie był opisany lub będzie słabo widoczny.), atest na materiał medyczny oraz kartę
parametrów uŜytkowych dla materiałów potwierdzające wymagania podane w siwz ), deklaracja zgodności.

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: najniŜsza cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.piwet.pulawy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2013 godzina
10:00, miejsce: kancelaria PIWet-PIB.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
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środków pochodzących z budŜetu 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: odzieŜ robocza.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: odzieŜ robocza.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.10.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: fartuchy.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: fartuchy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.10.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
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