Ogłoszenie nr 510231109-N-2019 z dnia 29-10-2019 r.
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie: Dostawa odczynników do
biologii molekularnej, materiałów oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Instytutu
Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 598449-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Krajowy numer
identyfikacyjny 32638000000000, ul. ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, woj. lubelskie, państwo
Polska, tel. 081 7445061 w. 110, e-mail ebronisz@ipan.lublin.pl, faks 817 445 067.
Adres strony internetowej (url): www.ipan.lublin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut Naukowy PAN
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa odczynników do biologii molekularnej, materiałów oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na
potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
A-2401-51/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu
laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w
Lublinie – 2 części. 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę do Instytutu Agrofizyki im. B.
Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie: Część 1: Materiały zużywalne według katalogu
Genoplast. Część 2: Materiały eksploatacyjne do systemu Biolog, pożywek mikrobiologicznych oraz
laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Biomaxima. 3. Rozwiązania równoważne: 1)
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe,
patenty, pochodzenie, aprobaty lub specyfikacje techniczne należy rozumieć je tylko jako przykładowe,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania (oferty) równoważne. 2) Za ofertę równoważną Zamawiający uzna
tę, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia
zawartym w Kosztorys ofertowy/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. w Załączniku nr 1.11.2(odpowiednio dla danej Części 1-2) do SIWZ, których standardy, parametry techniczne i funkcjonalne
są identyczne lub lepsze niż wskazane w ww. zał. do SIWZ. 3) Ewentualne wskazane przez
Zamawiającego nazwy, producenta mają na celu określenie klasy funkcjonalności, przeznaczenia sprzętu
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produktu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu nie wskazują natomiast na
konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 4) Zamawiający, poprzez użycie nazw własnych, jak i
numerów katalogowych poszczególnych producentów (dystrybutorów), określa jakość, standard,
właściwości fizykochemiczne, właściwości eksploatacyjne i użytkowe, parametry techniczne jakie
powinien spełniać zaoferowany produkt równoważny. 5) Pod użytym pojęciem „równoważne” rozumie
się: 5.1. w przypadku odczynników: produkty o składzie chemicznym i cechach użytkowych oraz
jakościowych identycznych lub nie gorszych jak te wskazane w Załączniku nr 1.1-1.2 (odpowiednio dla
danej Części 1-2) do SIWZ. 5.2. w przypadku sprzętu laboratoryjnego: produkty o parametrach
technicznych (np. skalowanie, pojemności, wymiary i zakresy itp.), użytkowych, jakościowych wykonane
z materiałów identycznych lub nie gorszych jak te wskazane w Załączniku nr 1.1-1.2 (odpowiednio dla
danej Części 1-2) do SIWZ stanowiącym Kosztorys ofertowy/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
6) W celu zapewnienia jakości badań laboratoryjnych prowadzonych w ramach działalności naukowobadawczej, rzetelności tychże badań, ich wiarygodności, precyzyjności, konieczności porównań oraz ze
względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych badań, Wykonawca
oferujący produkty równoważne w stosunku do produktów opisanych w Załączniku nr 1.1-1.2
(odpowiednio dla danej Części 1-2) do SIWZ stanowiącym Kosztorys ofertowy/Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest: - wykazać, że oferowane przez niego produkty (każdy z
osobna) spełniają wymagania opisane przez Zamawiającego, w szczególności są identyczne lub nie
gorsze jak te wskazane w Załączniku nr 1.1-1.2 (odpowiednio dla danej Części 1-2) do SIWZ
stanowiącym Kosztorys ofertowy/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; - wykazać, że oferowane
przez niego produkty (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań, bez
konieczności wykonania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń, nabycia
dodatkowych odczynników i/lub materiałów zużywalnych; - przyjąć na siebie odpowiedzialność za
uszkodzenie urządzeń powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów
równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta
urządzenia/aparatury. 7) Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne w stosunku do
produktów opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, w sposób nie
budzący wątpliwości, że oferowany przez niego produkt, będący przedmiotem zamówienia spełnia
wymagania określone przez Zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). 8) W przypadku
wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty w stosunku do
produktów i wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, wszelkie obowiązki związane z
potwierdzeniem (wykazaniem) równoważności (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) spoczywają na
Wykonawcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 24957000-7
Dodatkowe kody CPV: 24956000-0, 38437110-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Materiały zużywalne według katalogu Genoplast
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
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Wartość bez VAT 640.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: BioMaxima S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Vetterów 5
Kod pocztowy: 20-277
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 691.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 691.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 691.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Materiały eksploatacyjne do systemu Biolog, pożywek mikrobiologicznych oraz
laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Biomaxima
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16499.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
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liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: BioMaxima S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Vetterów 5
Kod pocztowy: 20-277
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 20274.87
Oferta z najniższą ceną/kosztem 20274.87
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20274.87
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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