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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 

1. CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT 
im. Marii Skłodowskiej – Curie 
ul. Wawelska 15 B, 02 – 034 Warszawa 
NIP 525 000 80 57, REGON 000 288 366 
NIP – jako podatnika VAT UE: PL 5250008057 

 
2. Postępowanie prowadzi Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień 

Publicznych, ul. Wawelska 15 B, 02 – 034 Warszawa,  
tel. 22/ 57 09 454 fax 22/ 57 09 454 
strona internetowa: www.coi.pl  , poczta elektroniczna: justyna.petrykowska@coi.pl 

 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 
PN – 193/19/JP na podstawie art. 10 ust. 1, art. 39 oraz 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 tj.) zwanej dalej PZP 
oraz w sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny. 
 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 tj.) 
zwanej dalej PZP i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 
 

3. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zostało zakwalifikowane do dostaw. 
 
 
III. Przedmiot zamówienia   
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa krążków antybiogramowych 
i diagnostycznych dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej,  dla Centrum Onkologii-Instytutu 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.  

2. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
- CPV 33.12.41.30-5 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 1 do SIWZ. 
4. Przedmiot zamówienia, określony w SIWZ musi być dopuszczony do obrotu i do 

używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ). 

5. Termin przydatności do użycia powinien wynosić minimum 24 miesiące, od chwili 
dostawy do Zamawiającego.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania na żądanie do złożenia próbek w ilości po 
jednym oryginalnym opakowaniu w zakresie pozycji nr  12, 16, 18, 21, 23, 31, 38, 41, 55, 
62, 65  (krążki antybiogramowe) oraz 2, 3, 4, 5 (krążki diagnostyczne) zaoferowanego 
produktu celem weryfikacji zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. 

7. 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 

http://www.coi.pl/
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równoważne" Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same 
lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry jakościowe, 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 w 
odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. Wszelkie 
ryzyko związane z udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 
opisanych w Istotnych dla Stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej  umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz  szczegółowym opisie 
przedmiotu  zamówienia. 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.   

 
 
IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 
 
Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych.  
 
 
V. Termin wykonania zamówienia 
 
1. Termin wykonania zamówienia - 36  miesięcy od daty zawarcia umowy, bądź w przypadku 

nie zrealizowania przez Zamawiającego umowy w tym terminie, do czasu pełnego 
wykonania umowy, jednak nie dłużej niż przez okres 48 miesięcy.  

2. Terminy dostaw, rodzaj i ilość towaru oraz inne szczegółowe warunki dostawy Zamawiający 
określi w zamówieniach częściowych, przekazywanych Wykonawcy faxem lub pocztą 
elektroniczną, co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem dostawy. 

3. Termin płatności  - 60 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury. 
 
 
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych  
       warunków 

 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b upzp dotyczące:  
- zdolności technicznej lub zawodowej.  

 
1.1 Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą, wstępnego oświadczenia o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru w załączniku nr 7 do SIWZ. 
 

1.2 Warunek: zdolność techniczna lub zawodowa 
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa  
w art. 22 ust. 1b pkt. 3 ustawy pzp należy przedłożyć:  

 wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
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okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,  

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykaz wg wzoru w załączniku nr 5 do 

SIWZ.  

Opis sposobu dokonania oceny tego warunku: warunek powyższy zostanie 

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum trzy główne dostawy 

rodzajowo odpowiadające przedmiotowi zamówienia, tj. krążków 

antybiogramowych i krążków diagnostycznych w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączenie 

dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.   

 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni 
terminie, aktualnych na dzień złożenia wyżej wymienionych dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu na zasadzie „SPEŁNIA” – „NIE SPEŁNIA”, na podstawie oświadczeń  
i dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Nie spełnienie chociażby jednego  
z wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy  
z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przepis art. 24 ust. 1 pkt. 12  
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 upzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za 
odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 upzp. 

 
 

 VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia 
    oraz że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
    Zamawiającego 

 
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Zamawiający wymaga złożenia:  
1) wraz z ofertą: oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 - według wzoru w załączniku nr 3 
do SIWZ,  

2) na wezwanie Zamawiającego: aktualnego odpisu 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.5 pkt. 1.  

 

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 
terminie aktualnego na dzień złożenia, wyżej wymienionego dokumentu, 
potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Wykonawca nie wskazał  
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w Oświadczeniu miejsca pobrania/uzyskania odpowiednich dokumentów 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych. 

 
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, tj. podania nazw 
firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zobowiązany jest 
przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP 
(załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym 
postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
 

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia na wezwanie:  
3.1. świadectwa dopuszczającego przedmiot zamówienia do obrotu i używania na 

terenie RP – zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych   lub   
w przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany, 
jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach 
medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi, 
zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia, że oferowany przedmiot 
zamówienia został dopuszczony do obrotu i do używania na terenie RP; 

3.2. katalogów, folderów oraz karty charakterystyki / formularz danych technicznych 
dot. oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające wymagania 
Zamawiającego. 
 

4. W   celu weryfikacji zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo wezwania Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, do złożenia 
nieodpłatnych próbek: po jednej fiolce (ok. 50 sztuk), do pozycji nr 12, 16, 18, 21, 23, 31, 
38, 41, 55, 62, 65 - krążki antybiogramowe oraz  2, 3, 4, 5 - krążki diagnostyczne. 
 

5. Ponadto Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą: 
5.1. Upoważnienie (oryginał)  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;  

5.2. Podpisany i wypełniony formularz cenowy - załączniki nr 1 do SIWZ;  
5.3. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ. 

 
 

VIII. Podmioty składające wspólnie ofertę zgodnie z art. 23 ustawy PZP 
 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
Wykonawców. 
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Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności    
wskazania: 
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; 
- Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 
- ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede  wszystkim: 
1) reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
2) zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań, 
3) złożenie oferty wspólnie, 
4) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o     
    zamówienie publiczne. 

 
W przypadków podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy  
z uczestników musi załączyć do oferty oświadczenia i dokumenty określone w Rozdz. VII pkt. 
1.1, a na wezwanie Zamawiającego, musi dostarczyć oświadczenia i dokumenty określone  
w Rozdz. VII pkt. 1.2 i 3; natomiast w zakresie dokumentu, określonego w Rozdz. VII pkt. 2 – 
zobowiązany jest go dostarczyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji z otwarcia ofert. 
 
 
IX. Podwykonawcy 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom różnych części zamówienia 
w zależności od woli Wykonawcy. 
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy lub podwykonawcom, składa wraz z ofertą informację o zakresie czynności lub 
części zamówienia, które będą wykonywane przez podwykonawcę lub podwykonawców wraz  
z podaniem nazw firm podwykonawców oraz oświadczeniem wg wzoru w załączniku nr 3  
do SIWZ (jeżeli dotyczy). 
 
 
X. Zasady składania dokumentów i oświadczeń  
 
1. Oświadczenia,  dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega   Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy PZP oraz dotyczące 
podwykonawców,  składane są w oryginale.  

2. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, 
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

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.  

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.  
 
 
XI. Dokumenty podmiotów zagranicznych 
 
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
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z dnia 26 lipca 2016r. z późn. zm. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

a) pkt. 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzając odpowiednio, że:  

     - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  
      (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania     
       ofert); 

2. 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 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, 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. 

3. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 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. 

 
 
XII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz   
        przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do     
        porozumiewania się z Wykonawcami 

 
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
2) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną). 
3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do 

Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres 
Zamawiającego podany w rozdziale I niniejszej SIWZ. 

4) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do 
Zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na nr faksu 
Zamawiającego podany w rozdziale I niniejszej SIWZ. 

5) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do 
Zamawiającego przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować na adres 
poczty elektronicznej Zamawiającego: justyna.petrykowska@coi.pl 
Zamawiający zwraca się z prośbą, aby zapytania przesłane faksem zostały również 
przesłane drogą elektroniczną w wersji edytowalnej. 

6) Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub pocztą 
elektroniczną. 

7) W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne, Zamawiający może się 
zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów 
komunikacji. 
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2. Wyjaśnienia treści SIWZ: 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt. 2). 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert  tj. do dnia  
07.10.2019 r.  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 
mowa w pkt. 2), po upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić wniosek treści SIWZ 
bez rozpoznania. 

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz 
zamieszczone na stronie internetowej określonej w rozdziale I niniejszej SIWZ. 

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 
pisemności postępowania. 

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.  
 
3. Modyfikacja treści SIWZ: 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmodyfikować treść SIWZ. 

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym 
zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ 
oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej określonej w rozdziale I niniejszej 
SIWZ. 

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami, stają się integralną częścią SIWZ  
i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy 
dotyczące wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, 
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie 
zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 
 

4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
w kwestiach formalno – prawnych - Pracownik Sekcji Zamówień Publicznych 
Justyna Petrykowska tel./fax    (22) 57 09 454 
e-mail: justyna.petrykowska@coi.pl  

 
5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można uzyskać pod adresem:  

 
CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej – Curie 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Sekcja Zamówień Publicznych 
ul. Wawelska 15 B, 02 – 034 Warszawa 
tel. 22/ 57 09 454 fax 22/ 57 09 454,  
strona internetowa: www.coi.pl 

 
 

mailto:monika.szwarczewska@coi.pl
http://www.coi.pl/
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XIII.  Wymagania dotyczące wadium 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 
XIV.  Termin związania oferta 
 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego z tym, że Zamawiający może tylko raz, 
co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 
dni. 

 
 
XV.  Opis sposobu przygotowywania ofert 
 
1. Oferta 

a) Ofertę stanowi wypełniony formularz oferty z załączonymi wymaganymi oświadczeniami  
i dokumentami, 

b) Ofertę należy sporządzić zgodnie z  treścią SIWZ oraz treścią zawartą w formularzach 
stanowiących załączniki do SIWZ.  
 

2. Forma oferty 
a) Oferta  musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, 
b) Treść oferty musi odpowiadać  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
c) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, 
d) Pożądane jest ponumerowanie stron oferty oraz zaleca się, aby wszystkie dokumenty 

tworzące ofertę były spięte-zszyte w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie; 
e) Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach oznaczonych: 

 

Oferta przetargowa: 
na dostawę krążków antybiogramowych i diagnostycznych  

dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej 
nr sprawy PN-193/19/JP,  

nie otwierać przed  07.10.2019 r. godz. 11:00 

 
Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazanego powyżej nie jest równoznaczne  
ze złożeniem oferty w sposób skuteczny. 
Koperta, w której znajduje się oferta musi zawierać nazwę i adres Zamawiającego oraz dane 
Wykonawcy, tj. nazwę, adres, numer telefonu i faxu. 
 

f) Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca, nie 
później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być 
oznaczone klauzurą: NIE UDOSTEPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICE 
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST.4  USTAWY O ZWALCZANIU 
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NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i powinny być odrębną częścią, niezłączoną z oferta  
w sposób trwały. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych . Zastrzeżenie informacji, które nie 
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą 
SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.  
„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” -  rozumie się przez to nie ujawnione do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne 
przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności [Art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji]. 

g) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi 
Wykonawca. 

 
3. Podpisy 

a) Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy/ Wykonawców muszą podpisać miejsca 
w których Wykonawca naniósł zmiany 

b) W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy. 
Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 
 

4. Forma dokumentów 
1. Wymagane  dokumenty należy przedstawić w formie  oryginału lub kopii poświadczonej 

za zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą 
być opatrzone klauzulą: ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM i poświadczone za zgodność 
oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być 
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z pieczątką 
imienną). 

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający może zażądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez 
Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawidłowości. 

 
5. Zmiana, wycofanie oferty 

5.1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę, pod warunkiem, że Wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach, jak 
złożenie oferty z dopiskiem ZMIANA. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną 
otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 
stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

5.2. Złożenie oświadczenia o wycofaniu oferty powinno nastąpić w formie pisemnej. Po 
złożeniu wniosku o WYCOFANIE oferty zostanie ona zwrócona osobie upoważnionej 
do odbioru oferty. 

5.3. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie 
oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
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5.4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający 
udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 
postępowania, z tym, że oferty Zamawiający udostępnia od chwili ich otwarcia. 

5.5. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 
38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 
Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego 
stanowią załączniki do protokołu.   

XVI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

02-034 Warszawa , ul. Wawelska 15 B w pokoju nr 001 . 
2. Ofertom będą nadawane numery według kolejności wpływu. 
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
4. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę  po 

upływie terminu na wniesienie odwołania. 
 

5. Termin składania ofert: 
1) Oferty należy składać do dnia 07.10.2019 r., do godz. 10:00. 
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego  
w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 008 w budynku przy ulicy Wawelskiej 15B  
(02-034 Warszawa). 

7. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną. 
8. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi 
nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także 
informacje dotyczące ceny i terminów zawartych w ofercie.  

 
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje    
dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  
    w  ofertach.  
 
 
XVII.  Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 2 do SIWZ (formularz ofertowy). 
2. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz 

wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu 
wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić wszystkie czynności związane  
z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia oraz należyty podatek VAT 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wartości składowe powinny zawierać w sobie 
ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. 
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3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową  
w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Przed obliczeniem ceny ofertowej Wykonawca ma obowiązek dokładnie i szczegółowo 
zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia braków lub wad 
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego przed 
upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie będzie mógł dochodzić zmian 
wynagrodzenia z przyczyn wynikających z niedopełnienia powyższego obowiązku.  

 
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 
Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami 
spowoduje odrzucenie oferty. 
 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w nie ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
(dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub/i mechanizmu odwróconego podatku VAT) 

 
 
XVIII.  Informacja dotycząca walut obcych 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia związanego z wykonaniem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w walutach obcych. 

2. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
 
 

XIX.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
          z  podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 

      - Cena:  100% 
 
Cena w ofercie przetargowej ma obejmować zastosowane rabaty i upusty finansowe; 
powinna być podana jako wartość netto i brutto. 
W kryterium „cena” zostanie zastosowany następujący wzór: 
 
  Wartość brutto oferty najniższej 
Cena = -------------------------------------------------- x 100 x 100 % 
  Wartość brutto oferty badanej 

 

2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów 
w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia 
zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 
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XX.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu    
        zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (lub unieważnienia postępowania) 
 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców (podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne) o:  

1.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres   zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 

działalności Wykonawcy,  którego ofertę   wybrano, oraz nazwy albo imiona  

i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 

wykonywania dzielności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną  punktację, 

1.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

1.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  
a w przypadkach, o  których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku 
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 
funkcjonalności, 

1.4. Unieważnieniu postępowania. 
2. Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku wystąpienia okoliczności,  

o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

(podając uzasadnienie faktyczne i prawne) równocześnie wszystkich Wykonawców, 
którzy:  
3.1 ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed   upływem terminu składania ofert,  
3.2 złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania  ofert. 
 

 
XXI.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 
XXII.  Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
            umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,   
           jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
           zamówienia  publicznego na takich warunkach 
 
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa 

wg załączonego do SIWZ wzoru umowy/Istotne dla Stron postanowień, które zostaną   
wprowadzone do treści  zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie  
z załącznikami nr 6 do SIWZ. 

2. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przesłania zawiadomienia / informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie/informacja zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

3. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2,  
w  okolicznościach, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt. 1a lub pkt. 3 ustawy PZP.  
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4. Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy. Nie podpisanie umowy przez 
Wykonawcę w  wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylenie się 
od zawarcia umowy.  

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy 
Zamawiający może  wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 
93 ust. 1 ustawy PZP.  

 

 

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku   
           postępowania o udzielenie zamówienia 
 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia 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 PZP, przysługują środki ochrony 
prawnej, szczegółowo określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 tj.)  
 
 
XXIV.  Umowa ramowa 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
 
XXV.  Aukcja elektroniczna 
 
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie przewiduje 
przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
 
XXVI.  Dynamiczny system zakupów 
 
Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 
 
 
XXVII.  Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informujemy, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Onkologii-Instytut im. Marii 

Skłodowskiej- Curie z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 15 b, 02-034 Warszawa; 

 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii 
Skłodowskiej – Curie w Warszawie iod@coi.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy  
PN-193/19/JP, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 
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 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
Załączniki: 
1. Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1; 
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2; 
3. Oświadczenie z tyt. art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy pzp - załącznik nr 3; 
4. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – załącznik nr 4; 
5. Wykaz wykonanych dostaw – załącznik nr  5 do SIWZ; 
6. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej  umowy 

–  załącznik nr 6 do SIWZ;  
7. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 7 do SIWZ.  

 
 


