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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:516465-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Produkty chemiczne
2017/S 246-516465

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13 pok.55
Punkt kontaktowy: Sekcja ds Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Aleksandra Gadzało
20-950 Lublin
Polska
Tel.:  +48 814456253
E-mail: zamowienia@up.lublin.pl 
Faks:  +48 814456730
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.up.lublin.pl/zamowienia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa aparatury naukowo-badawczej oraz odczynników chemicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie w ramach projektu „Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny
Salicaceae w siedliskach torfowiskowych” z podziałem na 8 części

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno

mailto:zamowienia@up.lublin.pl
www.up.lublin.pl/zamowienia
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: część 1 -
miejsce dostawy: Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu, 20-612 Lublin, ul. Głęboka
28, tel. 81-531-96-85 osoba odbierająca: Marzena Parzymies.
część 2 - miejsce dostawy Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu, 20-612 Lublin, ul.
Głęboka 28, tel. 81-531-96-85 osoba odbierająca: Marzena Parzymies.
część 3 - miejsce dostawy: Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin,
tel. 81 461-00-61 wew. 304 lub 308, osoba odbierająca: Magdalena Pogorzelec.
część 4 - miejsce dostawy Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu, 20-612 Lublin, ul.
Głęboka 28, tel. 81-531-96-85 osoba odbierająca: Marzena Parzymies.
część 5 - miejsce dostawy Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu, 20-612 Lublin, ul.
Głęboka 28, tel. 81-531-96-85 osoba odbierająca: Marzena Parzymies.
część 6 - miejsce dostawy Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin,
tel. 81 461-00-61 wew. 304 lub 308, osoba odbierająca: Magdalena Pogorzelec.
część 7 - miejsce dostawy .Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin,
tel. 81 461-00-61 wew. 304 lub 308, osoba odbierająca: Magdalena Pogorzelec.
część 8 - miejsce dostawy Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu, 20-612 Lublin, ul.
Głęboka 28, tel. 81-531-96-85 osoba odbierająca: Marzena Parzymies.
Kod NUTS PL81,PL814

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa aparatury naukowo-badawczej oraz odczynników chemicznych
dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach projektu „Ochrona czynna szczególnie zagrożonych
gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych” z podziałem na 8 części:
Część 1 - sukcesywna dostawa podstawowych odczynników laboratoryjnych,
Część 2 - sukcesywna dostawa analitycznych odczynników laboratoryjnych,
Część 3 - sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych dla genetyki,
Część 4 - sukcesywna dostawa agaru,
Część 5 - dostawa ph-metru przenośnego,
Część 6 - dostawa 2 sztuk przenośnego miernika wieloparametrowego,
Część 7 - dostawa aparatu do elektroforezy,
Część 8 - dostawa zestawu mikroskopowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
24000000, 38500000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
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II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 57 560,77 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Sukcesywna dostawa podstawowych odczynników laboratoryjnych
1) Krótki opis

Sukcesywna dostawa podstawowych odczynników laboratoryjnych, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku
nr 1 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
24000000, 24300000, 24400000, 24900000

3) Wielkość lub zakres
Sukcesywna dostawa podstawowych odczynników laboratoryjnych, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku
nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 049,57 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryterium oceny ofert:
1/ Cena oferty brutto - 60
2/ Termin ważności (przydatności do użytku) - 40

Część nr: 2
Nazwa: Sukcesywna dostawa analitycznych odczynników laboratoryjnych
1) Krótki opis

Sukcesywna dostawa analitycznych odczynników laboratoryjnych, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku
nr 2 do SIWZ,

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
24000000, 24300000, 24900000, 24200000

3) Wielkość lub zakres
Sukcesywna dostawa analitycznych odczynników laboratoryjnych, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku
nr 2 do SIWZ,
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 332,90 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryterium oceny ofert:
1/ Cena oferty brutto - 60
2/ Termin ważności (przydatności do użytku) - 40

Część nr: 3
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Nazwa: Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych dla genetyki
1) Krótki opis

Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych dla genetyki, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr
3 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
24000000, 24300000, 24900000, 33696600

3) Wielkość lub zakres
Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych dla genetyki, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr
3 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 279,30 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryterium oceny ofert:
1/ Cena oferty brutto - 60
2/ Termin ważności (przydatności do użytku) - 40

Część nr: 4
Nazwa: Sukcesywna dostawa agaru
1) Krótki opis

Sukcesywna dostawa agaru, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
24000000

3) Wielkość lub zakres
Sukcesywna dostawa agaru, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 170,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryterium oceny ofert:
1/ Cena oferty brutto - 60
2/ Termin ważności (przydatności do użytku) - 40

Część nr: 5
Nazwa: Dostawa ph-metru przenośnego
1) Krótki opis

dostawa ph-metru przenośnego, zgodnie z opisem parametrów technicznych zawartym w załączniku nr 5 do
SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38416000

3) Wielkość lub zakres
dostawa ph-metru przenośnego, zgodnie z opisem parametrów technicznych zawartym w załączniku nr 5 do
SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 056,91 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryterium oceny ofert:
1/ Cena - 60 %
2/ Termin gwarancji - 40 %

Część nr: 6
Nazwa: Dostawa 2 sztuk przenośnego miernika wieloparametrowego
1) Krótki opis

Dostawa 2 sztuk przenośnego miernika wieloparametrowego, zgodnie z opisem parametrów technicznych
zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38410000

3) Wielkość lub zakres
Dostawa 2 sztuk przenośnego miernika wieloparametrowego, zgodnie z opisem parametrów technicznych
zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 764,23 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryterium oceny ofert:
1/ Cena - 60 %
2/ Termin gwarancji - 40 %

Część nr: 7
Nazwa: Dostawa aparatu do elektroforezy
1) Krótki opis

Dostawa aparatu do elektroforezy, zgodnie z opisem parametrów technicznych zawartym w załączniku nr 7 do
SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38500000

3) Wielkość lub zakres
Dostawa aparatu do elektroforezy, zgodnie z opisem parametrów technicznych zawartym w załączniku nr 7 do
SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 8 130,08 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryterium oceny ofert:
1/ Cena - 60 %
2/ Termin gwarancji - 40 %

Część nr: 8
Nazwa: Dostawa zestawu mikroskopowego
1) Krótki opis
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Dostawa zestawu mikroskopowego, zgodnie z opisem parametrów technicznych zawartym w załączniku nr 8 do
SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38510000

3) Wielkość lub zakres
Dostawa zestawu mikroskopowego, zgodnie z opisem parametrów technicznych zawartym w załączniku nr 8 do
SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 27 777,78 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryterium oceny ofert:
1/ Cena - 60 %
2/ Termin gwarancji - 40 %

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
8.1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi:
Część 1 - 120,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia zł),
Część 2 - 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt zł),
Część 3 - 200,00 PLN (słownie: dwieście zł),
Część 4 - 30,00 PLN (słownie: trzydzieści zł),
Część 5 - 30,00 PLN(słownie: trzydzieści zł),
Część 6 - 80,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt zł),
Część 7 - 240,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści zł),
Część 8- 800,00 PLN(słownie: osiemset zł),
8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) Pieniądzu;
2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,
Z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) Gwarancjach bankowych;
4) Gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116,
poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353, z dopiskiem
wadium w sprawie AZP/PNO/p-209/6/2017 część nr .....

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Informacje dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.6.1. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum (w tym spółka cywilna) do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu
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o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć
formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być
załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli
wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja
prowadzona będzie z pełnomocnikiem. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego
wynika ww. pełnomocnictwo np. poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub
uchwałę. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo.
6.6.2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia.
6.6.3. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w
Kodeksie cywilnym.
6.6.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
Z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, natomiast warunki
udziału mogą spełniać łącznie.
6.6.5. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wypełnia
I podpisuje oddzielny załącznik nr 9 (JEDZ). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy.
Z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.6.6. Dokumenty wymienione w ust. 6.1 obowiązują każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oddzielnie. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
na wezwanie zamawiającego, musi złożyć komplet wyżej wymienionych dokumentów, poświadczonych/
podpisanych „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez każdego z wykonawców, w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą.
6.6.7. Formularz „Oferta wykonawcy” (załącznik nr 10 do SIWZ) musi być podpisany przez osobę upoważnioną
do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadami
reprezentacji wykonawców określonymi w dokumentach rejestrowych lub innych dokumentach, właściwych
dla danej formy organizacyjnej wykonawców albo przez pełnomocnika. Na pierwszej stronie formularza oferty
należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum.
6.6.8. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich
podmiotów wspólnie składających ofertę. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w
imieniu i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę. Realizacja całości kontraktu
łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty
występujące wspólnie.
6.6.9. Dowód wniesienia wadium - dotyczy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Wadium może być wniesione poprzez złożenie oddzielnych dokumentów wadialnych przez
poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.6.10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej obowiązuje każdego z wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia oddzielnie. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia musi złożyć podpisaną przez siebie informację dotyczącą grupy kapitałowej.
6.6.11. Załączniki od 1 do 8 - zgodnie z wyborem Wykonawcy, dotyczące przedmiotu zamówienia - podpisuje
pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. Formularze są wspólne dla całego konsorcjum.
6.6.12. Inne niewymienione dokumenty, oświadczenia i formularze podpisuje (lub parafuje) pełnomocnik
konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum i dotyczą one całego konsorcjum.

III.1.4) Inne szczególne warunki
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Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia
wymagań w tym zakresie

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia
wymagań w tym zakresie

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w
zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
AZP/PNO/p-209/6/2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.2.2018 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
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IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 7.2.2018 - 10:15
Miejscowość:
Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13 pok. 55, 20-950
Lublin

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Przedmiot zamówienia jest finansowany
z projektu „Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w
siedliskach torfowiskowych” w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00- 0008/17-00

VI.3) Informacje dodatkowe
W postępowaniu zastosowanie ma procedura uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura
odwrócona”.
Informacje ogólne dotyczące przedmiotowej procedury:
2.5.1.W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.5.2.W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców
zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (o ile są mu znane na etapie
składania ofert) w formularzu „Oferta wykonawcy”, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
3.2. Zamawiający żąda w ramach przedmiotu zamówienia także:
a) w zakresie części 1-4:
1/ dostawę przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach opisanych w załącznikach nr 1-4 do SIWZ,
2/ przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm
prawnych bezpieczeństwa Unii Europejskiej,
3/ dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do jednostki organizacyjnej
UP
4/ wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania faktury VAT przez zamawiającego.
5/ aby Wykonawca zagwarantował minimalny termin ważności (przydatności do użytku) odczynnika wynoszący
12 miesięcy od dnia dostawy częściowej przedmiotu zamówienia, oprócz roztworu buforowego (część 1) gdzie
minimalny termin ważności (przydatności do użytku) wynosi 6 miesięcy od dnia dostawy częściowej.
b) w zakresie części 5-8:
1/ dostawę, montaż, uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych opisanych
w załącznikach nr 5-8 do SIWZ,
2/ bezpłatny serwis gwarancyjny na przedmiot zamówienia,
3/ udzielenie co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, która liczona będzie od daty
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela zamawiającego i wykonawcy,
4/ przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm
prawnych bezpieczeństwa Unii Europejskiej,
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5/ dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt (dotyczy to również napraw
jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji) w następujące miejsce
6/ przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy,
7/ wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1/ nie podlegają wykluczeniu, tj. wobec których nie zachodzą okoliczności określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy Pzp,
2/ spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu.
Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu:
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, będzie
przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie oświadczeń, które Wykonawca, którego
oferta została najwyżej oceniona złoży Zamawiającemu na jego wezwanie, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy
Pzp.
Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
wykonawcy, zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
6.1.1. Aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie, stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ, w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE (UE)
2016/7 z dnia 5.1.2016r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte
W oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
6.1.2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
Ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6.1.3. Oświadczenia wykonawcy zgodnie z wzorem stanowiącym załączniku nr 11 do SIWZ:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz
Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności w formie oryginału.
b) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne w formie oryginału,
c) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
O których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) w
formie oryginału.
6.1.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy
wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie
O przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).
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6.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.2. - składa informację z odpowiedniego rejestru 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 lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
2. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6.2.1, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.
4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt
6.1.2., składa dokument, o którym mowa w pok. 6.2.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 6.2.2 zdanie pierwsze stosuje się.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
6.3. Niezbędne informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów opisanych w ust. 6.1.:
6.3.1. 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 lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw
wykluczenia.
6.3.2. Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (https://
www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia) dostępna jest instrukcja wypełniania
JEDZ.
6.3.3. JEDZ na potrzeby niniejszego postępowania składa się w formie pisemnej.
6.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy w części 5-8 odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
6.4.1. do części 5, 6, 7, 8 - Folder lub prospekt lub karta katalogowa zawierające fotografie i szczegółowy opis
oferowanego urządzenia, sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonej na język polski.
6.5. Inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które należy złożyć wraz z
ofertą:
6.5.1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
Zaleca się aby w formularzu „Oferta wykonawcy” wpisać wszystkie załączane wraz z ofertą oświadczenia i
dokumenty.

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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6.5.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania
umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osobę/
y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu
notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii,
6.5.3. Dowód wniesienia wadium, zgodnie z rozdziałem 8 siwz.
6.5.4. Wypełniony formularz dotyczący opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części postępowania,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 do SIWZ.
6.7. Forma dokumentów:
6.7.1. Pełnomocnictwa, o których mowa w SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów,
Składane są w oryginale. Treść i forma pełnomocnictw musi być zgodne z odpowiednimi zapisami niniejszej
SIWZ.
6.7.2. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia i pełnomocnictwa składane są w oryginale
lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.
6.7.3. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6.7.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6.7.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.7.7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6.2. SIWZ, zamawiający będzie żądać
Od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę.
I pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
6.8. Czas składania oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale VI SIWZ:
1/ Wykonawca składa wraz z ofertą - oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6.1.1., 6.5.1., 6.5.2, 6.5.3.,
6.5.4, (jeśli wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów)
2/ Wykonawcę składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji
z otwarcia ofert - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634) wymienione w pkt. 6.1.4 siwz,
3/ Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia - dokumentów,
wymienionych w pkt. 6.1.2., 6.1.3., 6.4.1, SIWZ, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż
10 dni od wezwania. Dokumenty mają być aktualne na dzień ich złożenia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 16.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 ze zm) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
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16.2. Odwołanie (art. 180 - 198 ustawy Pzp) wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony
w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 16.2 i ust.16.3 wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
16.5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
16.6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli
Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
16.7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy
(organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej)
16.8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu (art. 198a - 198g ustawy Pzp). W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.12.2017


