
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia:
www.piorin.gov.pl/wiorin/zachodniopomorskie

Koszalin: Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa materiałów laboratoryjnych 
w roku 2015/16.
Numer ogłoszenia: 100970 - 2015; data zamieszczenia: 30.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa , ul. 
Partyzantów 7-9, 75-411 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3433214, faks 094 
3415582.

• Adres strony internetowej zamawiającego: 
www.piorin.gov.pl/wiorin/zachodniopomorskie

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem postępowania jest 
zakup i dostawa materiałów laboratoryjnych w roku 2015/16..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
postępowania jest zakup i dostawa materiałów laboratoryjnych w roku 2015/16 w ilościach i 
asortymencie wymienionym w załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (zwanej w dalszej części SIWZ) pogrupowanych w jedenastu pakietach 
obejmujących odpowiednio: Pakiet I - Odczynniki chemiczne do badań. Pakiet II - Surowice 
firmy BIOREBA Pakiet III - Surowice firmy LOEWE Pakiet IV - Płytki, wskaźniki, wzorce 
do kontroli mikrobiologicznej Pakiet V - Filtry do urządzeń firmy MILLIPORE Pakiet VI - 
Probówki, zlewki, przybory laboratoryjne z tworzyw sztucznych i stali Pakiet VII - Bibuła 
filtracyjna do badań laboratoryjnych Pakiet VIII- Materiały eksploatacyjne do urządzenia 
firmy Mettler Toledo Pakiet IX - Pipety, probówki, końcówki do pipet Eppendorf Pakiet X - 
Szkiełka do mikroskopowania, lampy, świetlówki - doposażenie ze szkła Pakiet XI - Drobne 
materiały laboratoryjne Pakiet XII - Rękawice , fartuchy ochronne.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamówienia uzupełniające obejmować będą zwiększenie ilości zamawianych 

artykułów wewnątrz pakietów; Pakiet I - Odczynniki chemiczne do badań. Pakiet II - 
Surowice firmy BIOREBA Pakiet III - Surowice firmy LOEWE Pakiet IV - Płytki, 
wskaźniki, wzorce do kontroli mikrobiologicznej Pakiet V - Filtry do urządzeń firmy 
MILLIPORE Pakiet VI - Probówki, zlewki, przybory laboratoryjne z tworzyw 
sztucznych i stali Pakiet VII - Bibuła filtracyjna do badań laboratoryjnych Pakiet VIII- 
Materiały eksploatacyjne do urządzenia firmy Mettler Toledo Pakiet IX - Pipety, 
probówki, końcówki do pipet Eppendorf Pakiet X - Szkiełka do mikroskopowania, 
lampy, świetlówki - doposażenie ze szkła Pakiet XI - Drobne materiały laboratoryjne 
Pakiet XII - Rękawice , fartuchy ochronne

http://www.piorin.gov.pl/wiorin/zachodniopomorskie


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.43.00-0, 19.52.00.00-7, 33.19.25.00-7, 
33.65.15.10-6, 33.69.63.00-8, 33.79.30.00-5, 38.43.70.00-7, 38.43.71.10-1, 38.91.00.00-7, 
42.91.23.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
30.04.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.
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

o o Zamawiający nie wymaga przedkładania wraz z ofertą szczególnych 
dokumentów w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna warunki za spełnione o ile 
Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, że na dzień składania ofert 
spełnia warunki wynikające z zapisu art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku - Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 3 do SIWZ.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o o Zamawiający nie wymaga przedkładania wraz z ofertą szczególnych 
dokumentów w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna warunki za spełnione o ile 
Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, że na dzień składania ofert 
spełnia warunki wynikające z zapisu art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku - Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 3 do SIWZ.

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o o Zamawiający nie wymaga przedkładania wraz z ofertą szczególnych 
dokumentów w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna warunki za spełnione o ile 
Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, że na dzień składania ofert 
spełnia warunki wynikające z zapisu art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku - Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 3 do SIWZ.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o o Zamawiający nie wymaga przedkładania wraz z ofertą szczególnych 
dokumentów w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna warunki za spełnione o ile 



Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, że na dzień składania ofert 
spełnia warunki wynikające z zapisu art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku - Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 3 do SIWZ.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o o Zamawiający nie wymaga przedkładania wraz z ofertą szczególnych 
dokumentów w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna warunki za spełnione o ile 
Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, że na dzień składania ofert 
spełnia warunki wynikające z zapisu art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku - Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 3 do SIWZ.

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:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu  składania  ofert  albo  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu,  a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie;

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;

• wykonawca powołujący się  przy wykazywaniu  spełniania  warunków udziału  w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności 
działań  wykonawcy  z  normami  jakościowymi,  jeżeli  zamawiający  odwołują  się  do 
systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;

• zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności 
działań  wykonawcy  z  europejskimi  normami  zarządzania  środowiskiem,  jeżeli 
zamawiający  wskazują  środki  zarządzania  środowiskiem,  które  wykonawca  będzie 
stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do 
systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem 
opartych  na  europejskich  lub  międzynarodowych  normach  poświadczonych  przez 
podmioty  działające  zgodnie  z  prawem  Unii  Europejskiej,  europejskimi  lub 
międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji;

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.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian



Wynagrodzenie brutto z tytułu realizacji umowy może ulec zmianie wyłącznie w sytuacji 
zmian wysokości stopy procentowej podatku VAT poszczególnych artykułów, których umowa 
dotyczy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.piorin.gov.pl/wiorin/zachodniopomorskie
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KOSZALINIE 75-411 
Koszalin , ul. Partyzantów 7 - 9..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18.05.2015 godzina 10:00, miejsce: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I 
NASIENNICTWA W KOSZALINIE 75-411 Koszalin , ul. Partyzantów 7 - 9, pokój Nr 1..
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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Odczynniki chemiczne do badań..

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki 
chemiczne określone w załączniku Nr 1 do SIWZ..

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.43.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin dostawy - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Surowice firmy BIOREBA.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Surowice 

określone w załączniku Nr 1 do SIWZ..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.43.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin dostawy - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Surowice firmy LOEWE.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Surowice 

określone w załączniku Nr 1 do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.43.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia:



o 1. Cena - 90
o 2. Termin dostawy - 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Płytki, wskaźniki, wzorce do kontroli mikrobiologicznej.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Artykuły 

określone w załączniku Nr 1 do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.43.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Filtry do urządzeń firmy MILLIPORE.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Artykuły 

określone w załączniku Nr 1 do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.43.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin dostawy - 10

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Probówki, zlewki, przybory laboratoryjne z tworzyw sztucznych i 
stali.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Artykuły 
określone w załączniku Nr 1 do SIWZ.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.43.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Bibuła filtracyjna do badań laboratoryjnych.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bibuła określona 

w załączniku Nr 1 do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.43.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin dostawy - 10

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Materiały eksploatacyjne do urządzenia firmy Mettler Toledo.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materiały 

określone w załączniku Nr 1 do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.43.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin dostawy - 10



CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pipety, probówki, końcówki do pipet Eppendorf.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Artykuły 

określone w załączniku Nr 1 do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.43.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin dostawy - 10

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Szkiełka do mikroskopowania, lampy, świetlówki - doposażenie ze 
szkła.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Artykuły 
określone w załączniku Nr 1 do SIWZ.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.43.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin dostawy - 10

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Drobne materiały laboratoryjne.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materiały 

określone w załączniku Nr 1 do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.43.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin dostawy - 10

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Rękawice , fartuchy ochronne.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Artykuły 

określone w załączniku Nr 1 do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.43.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin dostawy - 10


