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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235321-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Guma i tworzywa sztuczne
2022/S 087-235321

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Krajowy numer identyfikacyjny: 777 00 20 427
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 250
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 60-166
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@wiw.poznan.pl 
Tel.:  +48 618684748
Faks:  +48 616619360
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wiw.poznan.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/wiw_poznan

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.wiw.poznan.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://platformazakupowa.pl/pn/wiw_poznan
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Inspekcja weterynaryjna

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa końcówek jednorazowych do pipet automat., pomocniczych materiałów lab. wykonanych z tworzyw 
sztucznych do neuroblastomy oraz pomocniczych materiałów lab. wykonanych z tworzyw sztucznych

II.1.2) Główny kod CPV
19500000 Guma i tworzywa sztuczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa końcówek jednorazowych do pipet automatycznych, pomocniczych materiałów laboratoryjnych 
wykonanych z tworzyw sztucznych do neuroblastomy oraz pomocniczych materiałów laboratoryjnych 
wykonanych z tworzyw sztucznych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 467 734.99 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych "BC"
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19500000 Guma i tworzywa sztuczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WIW/ZHW Poznań, Kalisz, Konin, Leszno

II.2.4) Opis zamówienia:
Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych "BC"

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 84 050.91 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
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: tak
Opis opcji:
Maksymalna ilość przedmiotu zamówienia objętego umową może zostać zredukowana przez 
ZAMAWIAJĄCEGO, z uwzględnieniem własnych potrzeb o 25% całego zamówienia. DOSTAWCA nie może z 
tego tytułu rościć żadnych pretensji. W przypadku obniżenia ilości przedmiotu zamówienia, całkowita wartość 
umowy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

04/05/2022 S87
https://ted.europa.eu/TED

2 / 12



Dz.U./S S87
04/05/2022
235321-2022-PL

3 / 12

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pomocnicze materiały laboratoryjne wykonane z tworzyw sztucznych do neuroblastomy "BC"
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19500000 Guma i tworzywa sztuczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WIW/ZHW Poznań, Kalisz, Konin, Leszno

II.2.4) Opis zamówienia:
Pomocnicze materiały laboratoryjne wykonane z tworzyw sztucznych do neuroblastomy "BC"

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 723.98 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
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: tak
Opis opcji:
Maksymalna ilość przedmiotu zamówienia objętego umową może zostać zredukowana przez 
ZAMAWIAJĄCEGO, z uwzględnieniem własnych potrzeb o 25% całego zamówienia. DOSTAWCA nie może z 
tego tytułu rościć żadnych pretensji. W przypadku obniżenia ilości przedmiotu zamówienia, całkowita wartość 
umowy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pomocnicze materiały laboratoryjne wykonane z tworzyw sztucznych "BC”
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19500000 Guma i tworzywa sztuczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WIW/ZHW Poznań, Kalisz, Konin, Leszno
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II.2.4) Opis zamówienia:
Pomocnicze materiały laboratoryjne wykonane z tworzyw sztucznych "BC”

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 210 179.11 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
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: tak
Opis opcji:
Maksymalna ilość przedmiotu zamówienia objętego umową może zostać zredukowana przez 
ZAMAWIAJĄCEGO, z uwzględnieniem własnych potrzeb o 25% całego zamówienia. DOSTAWCA nie może z 
tego tytułu rościć żadnych pretensji. W przypadku obniżenia ilości przedmiotu zamówienia, całkowita wartość 
umowy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych "J"
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19500000 Guma i tworzywa sztuczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WIW/ZHW Poznań, Kalisz, Konin, Leszno

II.2.4) Opis zamówienia:
Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych "J"

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 74 132.59 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
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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: tak
Opis opcji:
Maksymalna ilość przedmiotu zamówienia objętego umową może zostać zredukowana przez 
ZAMAWIAJĄCEGO, z uwzględnieniem własnych potrzeb o 25% całego zamówienia. DOSTAWCA nie może z 
tego tytułu rościć żadnych pretensji. W przypadku obniżenia ilości przedmiotu zamówienia, całkowita wartość 
umowy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pomocnicze materiały laboratoryjne wykonane z tworzyw sztucznych "J"
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19500000 Guma i tworzywa sztuczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WIW/ZHW Poznań, Kalisz, Konin, Leszno

II.2.4) Opis zamówienia:
Pomocnicze materiały laboratoryjne wykonane z tworzyw sztucznych "J"

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 95 648.40 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
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: tak
Opis opcji:
Maksymalna ilość przedmiotu zamówienia objętego umową może zostać zredukowana przez 
ZAMAWIAJĄCEGO, z uwzględnieniem własnych potrzeb o 25% całego zamówienia. DOSTAWCA nie może z 
tego tytułu rościć żadnych pretensji. W przypadku obniżenia ilości przedmiotu zamówienia, całkowita wartość 
umowy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.
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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 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami określonymi w SWZ.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia 
Wykonawcy, wymagane w SWZ wg formuły spełnia/nie spełnia.
Zgodnie z treścią art. 139 Ustawy Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona 
kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia 
wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy tj. jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia JEDZ.
1)Wypełniony załącznik nr 1 do SWZ tj. formularz ofertowy, odpowiednio dla danej części zamówienia
2)Wypełniony załącznik nr 2 lub/i nr 3 lub/i nr 4 lub/i nr 5 lub/i nr 6 do SWZ tj. opis przedmiotu zamówienia, 
odpowiednio dla danej części zamówienia.
Wymaga się, aby formularz ofertowy i opisy przedmiotu zamówienia były złożone na oryginalnych formularzach 
Zamawiającego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszelkie istotne zmiany dotyczące treści 
spowodują odrzucenie oferty jako sprzecznej z SWZ.
Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, a Wykonawca składa je wraz z ofertą. 
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki 
dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
1.Próbek końcówek jednorazowych do pipet automatycznych „BC” wraz z dokumentacją:
•Końcówki do reakcji PCR o pojemności 1µl-20µl z filtrem polietylenowym, w pudełkach, sterylne, kompatybilne 
z posiadanymi przez zamawiającego pipetami HTL Discovery Pro o nr. kat. 6003 wraz z zaświadczeniem 
producenta dla danej serii zawierającym informacje, że znajdujący się w końcówkach filtr polietylenowy 
chroniący pipetę przed przedostaniem się aerozoli i płynów nie zawiera dodatków, które mogą być 
potencjalnymi kontaminantami i informacje: wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA oraz z zaświadczeniem 
podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają 
określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość/sterylność i termin 
ważności jałowości/sterylności (załącznik nr 2 do SWZ, pakiet I, pozycja nr 1)
•Końcówki do reakcji PCR o pojemności 0,5µl-200µl z filtrem polietylenowym, w pudełkach, sterylne, 
kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finpipette wraz z zaświadczeniem producenta dla 
danej serii zawierającym informacje, że znajdujący się w końcówkach filtr polietylenowy chroniący pipetę przed 
przedostaniem się aerozoli i płynów nie zawiera dodatków, które mogą być potencjalnymi kontaminantami i 
informacje: wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA oraz z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli 
jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 
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technicznym oraz potwierdzającego jałowość/sterylność i termin ważności jałowości/sterylności (załącznik nr 2 
do SWZ, pakiet I, pozycja nr 2)
•Końcówki o pojemności 0,5µl-250µl, wysokość końcówki 52mm-53mm, wysokość osadzenia 10mm, wysokość 
stożka 42mm-43mm; kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca 
obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, 
kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette i pudełkami do końcówek Finntips 
(załącznik nr 2 do SWZ, pakiet I, pozycja nr 7).
2.Próbek końcówek jednorazowych do pipet automatycznych „J” wraz z dokumentacją:

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
ciąg dalszy pkt. III.1.1
•Końcówki do reakcji PCR o pojemności 0,5µl-10µl, z filtrem, sterylne, w pudełkach, kompatybilne z 
posiadanymi przez zamawiającego pipetami typu HTL o nr. kat. 4951 wraz z zaświadczeniem producenta dla 
danej serii zawierającym informacje, że znajdujący się w końcówkach filtr polietylenowy chroniący pipetę przed 
przedostaniem się aerozoli i płynów nie zawiera dodatków, które mogą być potencjalnymi kontaminantami i 
informacje: wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA oraz z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli 
jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 
technicznym oraz potwierdzającego jałowość/sterylność i termin ważności jałowości/sterylności (załącznik nr 5 
do SWZ, pakiet IV, pozycjanr 1)
•Końcówki do reakcji PCR o pojemności 1250µl z filtrem polietylenowym, długość całkowita końcówki nie 
mniejsza niż 95mm, sterylne w pudełkach, kompatybilne
z posiadanymi przez zamawiającego pipetami HTL o nr. kat. 4816, Eppendorf o nr. kat. 022472101 wraz z 
zaświadczeniem producenta dla danej serii zawierającym informacje, że znajdujący się w końcówkach filtr 
polietylenowy chroniący pipetę przed przedostaniem się aerozoli i płynów nie zawiera dodatków, które mogą 
być potencjalnymi kontaminantami i informacje: wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA oraz z zaświadczeniem 
podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają 
określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość /sterylność i termin 
ważności jałowości/sterylności (załącznik nr 5 do SWZ, pakiet IV, pozycja nr 4).
•Końcówki do reakcji PCR o pojemności 1ml-10ml, z filtrem polietylenowym, sterylne, w pudełkach 
kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf o nr. kat. 3120 000.089 wraz z 
zaświadczeniem producenta dla danej serii zawierającym informacje, że znajdujący się w końcówkach filtr 
polietylenowy chroniący pipetę przed przedostaniem się aerozoli i płynów nie zawiera dodatków, które mogą 
być potencjalnymi kontaminantami i informacje: wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA oraz z zaświadczeniem 
podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają 
określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość/sterylność i termin 
ważności jałowości/sterylności (załącznik nr 5 do SWZ, pakiet IV, pozycja nr 5).
Dostarczone próbki służą do analizy oferty pod względem jakości oferowanego produktu i zgodności z 
dokumentacją. Próbki muszą być dostarczone w najmniejszych, dostępnych opakowaniach, w których końcówki 
będą dostarczane do Zamawiającego. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia w 
zakresie pakietów I i IV (załącznik nr 2 i 5 do SWZ) tj. końcówki jednorazowe do pipet automatycznych „BC” i 
końcówki jednorazowe do pipet automatycznych „J”. Próbki nie podlegają zwrotowi.
3.Przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty i oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w 
formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4.Zgodnie z treścią art. 65 ust. 1 pkt 4 Ustawy Zamawiający odstępuję od użycia środków komunikacji 
elektronicznej przy przekazaniu próbek końcówek jednorazowych do pipet automatycznych.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
ciąg dalszy pkt III 1.1
Zgodnie z treścią art. 126 ust. 1 Ustawy Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa 
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.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe 
oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), 
stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 
r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Oświadczenie 
JEDZ stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
a)Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z JEDZ, o którym mowa w pkt 1, także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby
b)Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczący 
podwykonawców
c)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Zamawiający informuje, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa w części IV i nie musi 
wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia).
1) Instrukcja wypełnienia JEDZ oraz edytowalna wersja formularza JEDZ opublikowana jest pod 
adresem:https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-
europejski-dokument-zamowienia
2) Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie na standardowym formularzu JEDZ, pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej. Do zachowania formy elektronicznej wystarcza złożenie JEDZ w postaci 
elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym
3) Wykonawca może wypełnić JEDZ za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/. 
Elektroniczne narzędzie przygotowane zostało przez Urząd Zamówień Publicznych w oparciu o narzędzie 
opracowane przez Komisję Europejską, i może być wykorzystane do realizacji obowiązku przekazywania JEDZ 
w formie elektronicznej.
2.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy, 
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
3.Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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ciąg dalszy pkt III 1.1
4. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.
5.Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 2 - składa informację z odpowiedniego rejestru, 
takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
w zakresie, o którym mowa w pkt 2
2)odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, o których mowa w pkt 5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, 
nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 
działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 
złożeniem.
Dokumenty, o których mowa w pkt 6 ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 
złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w pkt 6, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 
108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy.
Terminy wystawienia zastępczych dokumentów nie ulegają zmianie.
7.Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 
Wykonawca wskazał w JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym 
środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa 
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w art. 125 ust. 1 Ustawy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
8.Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty i oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w 
formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy

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: 06/06/2022
Czas lokalny: 08:00

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: 03/09/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/06/2022
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250 
w pok. nr 2 za pośrednictwem Platformy zakupowej.

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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z treścią art. 257 Ustawy Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego 
postępowania jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 
części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800/4587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
Art. 515. [Termin wniesienia odwołania]
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) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 10 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;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na 
stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż 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;
2) 5 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 
mniejsza niż progi unijne.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia 
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w 
przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia 
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o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia 
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie 
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera 
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2022
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