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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368992-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2022/S 130-368992

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 117-329687)

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

Oficjalna nazwa: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Januszowicka 48
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-135
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Piosik
E-mail: pp@wroc.wiw.gov.pl 
Tel.:  +48 3677016
Adresy internetowe:
Główny adres: https://wroc.wiw.gov.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup sprzętu do badań ASF
Numer referencyjny: WIWgsp.272.04.2022

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu do badań ASF na potrzeby laboratorium 
Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu – Zakładu Higieny 
Weterynaryjnej, wyszczególnionego poniżej, z podziałem na 6 części zwanych dalej Pakietami. 2. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami określają: Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ 
oraz Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych na dowolną ilość Pakietów. Zamawiający zastrzega jednak składanie ofert przez Wykonawców na 
całość asortymentu w danym pakiecie. Każda z części będzie rozpatrywana osobno.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

04/07/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 117-329687

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w 
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie 
niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
1) w zakresie Pakietu nr 1 – co najmniej dwie dostawy autoklawów, każda o łącznej wartości nie mniejszej niż 
250 000,00 zł brutto;
2) w zakresie Pakietu nr 2 – co najmniej dwie dostawy urządzeń PCR, każda o łącznej wartości nie mniejszej 
niż 80 000,00 zł brutto;
3) w zakresie Pakietu nr 3 – co najmniej dwie dostawy komór laminarnych, każda o łącznej wartości nie 
mniejszej niż 30 000,00 zł brutto;
4) w zakresie Pakietu nr 4 – co najmniej dwie dostawy aparatów do izolacji, każda o łącznej wartości nie 
mniejszej niż 50 000,00 zł brutto;
5) w zakresie Pakietu nr 5 – co najmniej dwie dostawy homogenizatorów, każda o łącznej wartości nie mniejszej 
niż 35 000,00 zł brutto;
6) w zakresie Pakietu nr 6 – co najmniej dwie dostawy urządzeń do dekontaminacji, każda o łącznej wartości 
nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.
Powinno być:
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w 
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie 
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niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
1) w zakresie Pakietu nr 1 – co najmniej dwie dostawy autoklawów, każda o łącznej wartości nie mniejszej niż 
250 000,00 zł brutto;
2) w zakresie Pakietu nr 2 – co najmniej dwie dostawy urządzeń PCR, każda o łącznej wartości nie mniejszej 
niż 80 000,00 zł brutto;
3) w zakresie Pakietu nr 3 – co najmniej dwie dostawy aparatów do izolacji, każda o łącznej wartości nie 
mniejszej niż 30 000,00 zł brutto;
4) w zakresie Pakietu nr 4 – co najmniej dwie dostawy komór laminarnych, każda o łącznej wartości nie 
mniejszej niż 50 000,00 zł brutto;
5) w zakresie Pakietu nr 5 – co najmniej dwie dostawy homogenizatorów, każda o łącznej wartości nie mniejszej 
niż 35 000,00 zł brutto;
6) w zakresie Pakietu nr 6 – co najmniej dwie dostawy urządzeń do dekontaminacji, każda o łącznej wartości 
nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 
do udziału
Zamiast:
Data: 19/07/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/07/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany 
ofertą
Zamiast:
Data: 16/10/2022
Powinno być:
Data: 18/10/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/07/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 21/07/2022
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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