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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401074-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Analizatory
2018/S 177-401074
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15 B
Warszawa
02-034
Polska
Osoba do kontaktów: Zbigniew Skrzypek
Tel.: +48 225709463
E-mail: zbigniew.skrzypek@coi.pl
Faks: +48 225709463
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.coi.pl
Adres profilu nabywcy: www.coi.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut Badawczy

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dzierżawa analizatora do oznaczania białek specyficznych wraz z zakupem i sukcesywną odczynników,
kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów eksploatacyjnych
Numer referencyjny: PN-111/18/ZS

II.1.2)

Główny kod CPV
38434000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora do oznaczania białek specyficznych wraz z zakupem
i sukcesywną odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów eksploatacyjnych dla
Pracowni Chemii Klinicznej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia, określony w SIWZ musi być dopuszczony do obrotu i do używania zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych. Termin przydatności do użycia dla
odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów eksploatacyjnych powinien wynosić
minimum 12 miesięcy od chwili dostawy do Zamawiającego
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 812 938.70 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38434520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie ul. Roentgena 5, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora do oznaczania białek specyficznych wraz z zakupem
i sukcesywną odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów eksploatacyjnych dla
Pracowni Chemii Klinicznej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia, określony w SIWZ musi być dopuszczony do obrotu i do używania zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych. Termin przydatności do użycia dla
odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów eksploatacyjnych powinien wynosić
minimum 12 miesięcy od chwili dostawy do Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ilekroć w niniejszej treści SIWZ, w zakresie
dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu, przyjmuje się,
że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie "lub równoważne" Za asortyment równoważny Zamawiający
uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne, jakościowe i
funkcjonalne, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie zgodne
z jego przeznaczeniem. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przestawić wraz z ofertą jego
szczegółową specyfikację, certyfikaty lub inne równoważne dokumenty, z których w sposób nie budzący żadnej
wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub
lepszych parametrach jakościowych/technicznych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez
Zamawiającego. Wszelkie ryzyko związane z udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych dla
Stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy/wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 4 do SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 20 %
Cena - Waga: 80 %

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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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.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 119-270251

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: PN-111/18/ZS
Część nr: 1
Nazwa:
Dzierżawa analizatora do oznaczania białek specyficznych wraz z zakupem i sukcesywną odczynników,
kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów eksploatacyjnych
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
27/08/2018

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Siemens Healthcare Sp. z o.o.
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ul. Żupnicza 11
Warszawa
03-821
Polska
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 812 963.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 812 938.70 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Wykonawca złoży wraz z ofertą:
Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (dalej jednolity dokument – zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w
Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/
UE oraz art. 80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/EU – jako wstępne Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania – stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ (w formacie pdf / xml.)
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży:
a. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP;
b. zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy PZP;
c. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy PZP;
d. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 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 celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 22 ust. 1
pkt. 15);
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f. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 22
ust. 1 pkt. 22);
g. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016 poz. 716) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 8
ustawy PZP; Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
16 000,00 PLN (szesnaście tysięcy 00/100 PLN).Wadium należy wnieść do dnia 31.7 2018 r. do godz. 10.00
przelewem bankowym na rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BP S.A. XVI O/W - wa 98 1020 1169 0000 8902 0011 2045.z tytułem: Przetarg nieograniczony nr PN –
111/18/ZS
Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO w Rozdz. XXVIII SIWZ
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
nie dotyczy
Warszawa
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/09/2018
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