Puławy: jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych
Numer ogłoszenia: 15531 - 2010; data zamieszczenia: 25.01.2010
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: jednorazowa dostawa
odczynników laboratoryjnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: jednorazowa
dostawa odczynników laboratoryjnych.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.00.00.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 18.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 28.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy: 1) nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zaistnienia
przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 Prawa zamówień
publicznych, 2) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Prawa zamówień
publicznych, tzn.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b)
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Sposób oceny
spełniania warunków: Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 6 SIWZ,
dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób
jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki.
Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie możliwe po upływie terminu
składania ofert, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez
Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do
złożenia wyjaśnień..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku - załącznik nr 2); 2)
wypełniony formularz cenowy (wg załączonego druku - załącznik nr 1); 3)
pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania
Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum,
spółka cywilna) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez
uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z
Wykonawców do reprezentowania pozostałych ; 4) dokumenty potwierdzające
wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia - folder, katalog lub karty
katalogowe zawierające opis oferowanego artykułu, a w przypadku ich braku - próbki
produktów. Zamawiający wymaga również dostarczenia próbek w przypadku
zaoferowania produktów równoważnych w stosunku do wymienionych przez
Zamawiającego oraz produktów, których nazwa nie została w specyfikacji
sprecyzowana (próbki zostaną odesłana po zakończeniu postępowania). 5)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia
przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 Prawa zamówień
publicznych - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 6) oświadczenie o
spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Prawa zamówień
publicznych - wzór oświadczenia stanowi integralną część wzoru formularza
ofertowego; 7) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 8) aktualnych
zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, iż
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie bądź rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum,
spółka cywilna) W przypadku gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie
zamówienia, ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 1) Wykonawcy muszą
dołączyć do oferty pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli
wszystkich pozostałych Wykonawców, 2) wszelka korespondencja oraz rozliczenia
dokonywane będą z Wykonawcą wskazanym i upoważnionym w pełnomocnictwie
przez pozostałych Wykonawców, 3) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby
skutecznie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, 4)
każdy z Wykonawców odrębnie ma obowiązek oświadczyć, że nie podlega
wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z
postępowania, określonych w art. 24 Prawa zamówień publicznych - wzór
oświadczenia jest załącznikiem nr 3 do SIWZ, 5) wypełniając formularz ofertowy, jak
również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres
Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, a nie dane pełnomocnika..
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: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.piwet.pulawy.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.piwet.pulawy.pl.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 02.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria PIWET-PIB.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: zadanie 1.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: test Elisa
herdCheck Swine Influenza Virus (H3N2)Antibody test Kit -zestaw pięciopłytkowy,
op/100szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: zadanie 2.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rnasin
Ribonuclease Inhibitor nr kat E00382.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

