Warszawa: dostawa krążków antybiogramowych, testów diagnostycznych i podłoży do
hodowli bakterii Pn-74/15/IM
Numer ogłoszenia: 84477 - 2015; data zamieszczenia: 10.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie , ul.
Wawelska 15B, 02-034 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 570 94 63, faks 22 570 94 63.
·

Adres strony internetowej zamawiającego: www.coi.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa krążków
antybiogramowych, testów diagnostycznych i podłoży do hodowli bakterii Pn-74/15/IM.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa krążków
antybiogramowych, testów diagnostycznych i podłoży do hodowli bakterii.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
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
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy należy przedłożyć: 2.1. Oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(oryginał) - załącznik nr 2 do SIWZ; 2.2. Aktualnego odpisu z właściwego
rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 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
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy; 2.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu
Skarbowego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.4.
Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert; 2.5. Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej : lista
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej - załącznik nr 4 do SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

·

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć: 1.1. Oświadczenie
Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w
art. 22 ust. 1 (oryginał) - załącznik nr 1 do SIWZ; 1.2. Wykaz wykonanych a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych dostaw, określających , czy dostawy te zostały wykonane w
sposób należyty - załącznik nr 6 do SIWZ. W celu potwierdzenia spełnienia
warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, w wykazie należy wskazać

minimum 2 dostawy krążków antybiogramowych, testów diagnostycznych i
podłoży do hodowli bakterii o wartości nie mniejszej niż: 15.000,00 PLN
brutto
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;

·

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

·

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

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:
·

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których
autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie
zamawiającego;

·

zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości
potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub
specyfikacjom technicznym;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający wymaga: a) Certyfikat CE do diagnostyki medycznej in vitro
potwierdzony Deklaracją Zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE b)

Materiały informacyjne producenta jednoznacznie potwierdzające wszystkie
wyspecyfikowane parametry graniczne wraz z tłumaczeniem na język polski. 2. Ponadto
Wykonawca powinien złożyć: a) Upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów
przetargowych, a także składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest
osoba upoważniona na podstawie wypisu z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenia z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej RP; b) Wypełniony formularz
ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ; c) Potwierdzenie spełnienia parametrów dla zestawów
odczynników wraz z formularzem cenowym w zakresie dostawy - załącznik nr 5 do SIWZ
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 ważności oferowanego produktu - 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
1.Strony dopuszczają zmiany umowy: - w zakresie sposobu konfekcjonowania towaru, - w
zakresie numeru katalogowego towaru przy zachowaniu jego parametrów, - w zakresie nazwy
towaru przy zachowaniu jego parametrów, - w zakresie liczby opakowań towaru, - w sytuacji
zastąpienia towaru odpowiednikiem, w przypadku zakończenia lub wstrzymania produkcji,
wycofania produktu z obrotu lub wstrzymania dystrybucji. 2. W związku z niemożliwą do
przewidzenia liczbą pacjentów Zamawiającego, Strony przewidują możliwość zamiany ilości
towaru, w ramach wartości i asortymentu określonego w niniejszej umowie. 3. Zamawiający
dopuszcza możliwość nie zrealizowania całości przedmiotu umowy z powodu trudnej do
przewidzenia liczby pacjentów Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się, że zamówi
przedmiot umowy w ilości odpowiadającej minimum 80% wartości umowy brutto. 4.
Powyższe zmiany nie mogą skutkować wzrostem wartości umowy i być niekorzystne dla
Zamawiającego. 5. W przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy stawek podatku VAT
związanych z przedmiotem zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczenia
zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż
z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie
netto/brutto, o którym mowa w § 4 umowy, ulegnie odpowiednim zmianom 6. Każdorazowo
przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o której mowa w ust. 3,
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek
podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia
oraz propozycje nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy,
z których wynikają w/w zmiany. Zmiana wynagrodzenia netto/brutto, o których mowa w
niniejszym paragrafie następuje po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do
umowy. 7. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania obniżenia ceny zakupionego towaru
do wysokości ceny promocyjnej ustalonej przez jego producenta. W przypadku nie
uwzględnienia tego prawa przez Wykonawcę, Zamawiający może od umowy odstąpić w
odniesieniu do towaru, dla którego stosowana jest cena promocyjna.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.coi.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pok 12 ul.
Wawelska 15B 02-034 Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 30.06.2015 godzina 10:00, miejsce: pok 12 ul. Wawelska 15B 02-034 Warszawa.
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

