
Ogłoszenie nr 598449-N-2019 z dnia 2019-09-17 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 ZAMÓWIENIU - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
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  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Instytut Naukowy PAN  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

www.ipan.lublin.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.ipan.lublin.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca  

Adres:  



Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie ul. 

Doświadczalna 4, 20–290 Lublin, bud. A, pok. 18 (sekretariat)  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

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: A-2401-51/2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) 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 1.1-1.2(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 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 naukowo-badawczej, 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.5) Główny kod CPV: 19520000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

24957000-7 

24956000-0 

38437110-1 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 



zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia Część 1: Zamawiający 

wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie maksymalnie: 14 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy. UWAGA!!! Termin dostawy stanowi kryterium 

oceny ofert, zgodnie z Rozdziałem 12 SIWZ. Część 2: Zamawiający wymaga, aby przedmiot 

zamówienia został zrealizowany sukcesywnie w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. UWAGA!!! Termin dostaw cząstkowych (pierwszej i następnych) stanowi kryterium 

oceny ofert, zgodnie z Rozdziałem 12 SIWZ.  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 



 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1) Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. 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, następujących 

oświadczeń lub dokumentów: a) odpisu 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; 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.3 a) składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 

6 do SIWZ; 2) Kosztorys ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1.1-1.2 (odpowiednio dla danej Części 1-2) do SIWZ; 3) Oświadczenia, o 



których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ; 4) 

Ewentualne pełnomocnictwo, jeśli uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z 

innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. W przypadku złożenia oferty przez 

kilka podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum), należy złożyć pełnomocnictwo 

zawierające oświadczenia woli wszystkich członków konsorcjum, wskazujące na osobę 

umocowaną (np. lider, radca prawny, etc.) do reprezentowania przedsiębiorców w udziale w 

określonym postępowaniu o zamówienie publiczne i do ich podpisywania w jego imieniu 

umów. Dokument niniejszy winien wyliczać wszystkich Wykonawców wraz z ich podpisami; 

5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 SIWZ – jeżeli wykonawca 

polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 



 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 



 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  



Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

w zakresie części 1: Zmiany postanowień umowy mogą wystąpić w następujących sytuacjach: 

a) zmiana obowiązujących, w dacie zawarcia umowy, przepisów, których regulacje wpływają 

na prawa i obowiązki Stron, jeżeli będzie konieczne dostosowanie treści umowy do 

aktualnego stanu prawnego; b) zmiana przepisów dotyczących podatku od towaru i usług - 

nastąpiła zmiana stawki podatku VAT, przy czym zmienia się tylko cena brutto, natomiast 

cena netto pozostaje bez zmian; c) wprowadzenia nowej technologii i/lub zaprzestania 

produkcji produktów objętych umową, Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie jedynie 

produktem równoważnym lub o wyższych parametrach jakościowych; d) wprowadzenia 

nowej technologii lub innych okoliczności pozwalających na obniżenie ceny przedmiotu 

umowy; e) wprowadzenia nowej technologii pozwalających na zastąpienie produktu o 

wyższej jakości niż w umowie przy zachowaniu ceny; f) zmiana numeru katalogowego, 

wielkości opakowań lub nazwy producenta produktu objętego umową; g) konieczność zmiany 

osób przewidzianych do wzajemnego współdziałania lub wykonania przedmiotu umowy; h) 

zaistnienia innych okoliczności (technicznych, gospodarczych itp.), których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy; i) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia lub/i zapobieżenia; j) dopuszcza się inne 

zmiany, o ile zachodzi co najmniej jedna z okoliczności zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy 

Pzp; w zakresie części 2: 1. Zmiany postanowień umowy mogą wystąpić w następujących 

sytuacjach: a) zmiana obowiązujących, w dacie zawarcia umowy, przepisów, których 

regulacje wpływają na prawa i obowiązki Stron, jeżeli będzie konieczne dostosowanie treści 

umowy do aktualnego stanu prawnego; b) wprowadzenia nowej technologii i/lub zaprzestania 

produkcji produktów objętych umową, Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie jedynie 

produktem równoważnym lub o wyższych parametrach jakościowych; c) wprowadzenia 

nowej technologii lub innych okoliczności pozwalających na obniżenie ceny przedmiotu 



umowy; d) wprowadzenia nowej technologii pozwalających na zastąpienie produktu o 

wyższej jakości niż w umowie przy zachowaniu ceny; e) zmiany numeru katalogowego, 

wielkości opakowań na mniejsze pod warunkiem przeliczenia i zaokrąglenia zawartości do 

pełnych opakowań (w górę), w taki sposób, aby zostało zrealizowane zapotrzebowanie 

Zamawiającego lub nazwy producenta produktu objętego umową; f) konieczność zmiany 

osób przewidzianych do wzajemnego współdziałania lub wykonania przedmiotu umowy; g) 

nie wyczerpania ilości i / lub wartości umowy w terminie jej obowiązywania — wówczas w 

drodze aneksu można przedłużyć umowę jednorazowo, maksymalnie o 6 miesięcy, do 

wyczerpania ilości przedmiotu umowy i wartości; h) zmiany albo rezygnacji z 

podwykonawcy; i) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy będącego podmiotem, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. I pkt. 2 pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; j) zmiana terminu 

obowiązywania umowy poprzez jego skrócenie w razie wyczerpania 60% wartości umowy i 

braku zapotrzebowania ze strony Zamawiającego na realizację 100 % wartości; k) 

wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do 

przewidzenia lub/i zapobieżenia; l) dopuszcza się inne zmiany, o ile zachodzi co najmniej 

jedna z okoliczności zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Zamawiający na podstawie 

art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmianę wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług; b) 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2019-09-25, godzina: 11:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> PL  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) 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  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

Część nr:  1 Nazwa:  Materiały zużywalne według katalogu Genoplast 

1) 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:Część 1: Materiały zużywalne według katalogu Genoplast. 1 Sterylne probówki 

wirówkowe 5.0ml, typu Eppendorf, nisko adhezyjne, GOLD Line, w worku, SUPREME, 

2x100szt/200szt 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 19520000-7,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach: 14 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia Część 1: Zamawiający 

wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie maksymalnie: 14 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy. UWAGA!!! Termin dostawy stanowi kryterium 

oceny ofert, zgodnie z Rozdziałem 12 SIWZ.  

 

Część 

nr:  
2 Nazwa:  

Materiały eksploatacyjne do systemu Biolog, pożywek 

mikrobiologicznych oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych 

według katalogu Biomaxima 

1) 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:Materiały eksploatacyjne do systemu Biolog, pożywek mikrobiologicznych oraz 



laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Biomaxima. 1 ECO Micro Plate - 

Mikropłytki z pożywką do badania mikroorganizmów w próbkach środowiskowych, 

zawierające trzy powtórzenia 31 substratów węglowych i wody, sterylne, kompatyblilne z 

systemem Biolog – opakowanie 10 szt. 2 Saline peptone water, 500 g 3 Końcówki pasujące 

do posiadanych pipet automatycznych ośmiokanałowych Ovation, o pojemności 25-1250 µl. 

Pakowane w pudełka. Sterylne. Opakowanie zbiorcze 960 szt. (5 x 192 szt.)  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24957000-7, 19520000-7, 24956000-0, 38437110-1 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach: 24 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostaw cząstkowych 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia Część 2: Zamawiający 

wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany sukcesywnie w terminie 24 

miesięcy od dnia podpisania umowy. UWAGA!!! Termin dostaw cząstkowych (pierwszej i 

następnych) stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z Rozdziałem 12 SIWZ.  

 


