Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 351081570
Adres pocztowy: ul. Mogilska 109, pokój 101B
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-571
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Błażej Zadwórny, Agnieszka Kadula
E-mail: zamowienia.fundusze@malopolska.policja.gov.pl
Faks: +48 126154887

Adresy internetowe:

Główny adres: www.malopolska.policja.gov.pl
I.4)

Informacja o zamówieniu wspólnym
Rodzaj instytucji zamawiającej

I.5)

Główny przedmiot działalności

I.2)

Agencja/urząd krajowy lub federalny

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

Dostawa materiałów i odczynników do urządzeń laboratoryjnych
Numer referencyjny: ZP.13.2020

II.1.2)

Główny kod CPV

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

II.1.4)

Krótki opis:

33696000 Odczynniki i środki kontrastowe
Dostawy

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i odczynników na potrzeby
Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie w celu wykonywania badań
(chromatografów, spektrofotometrów itp.), w tym:

Zad. 1 - Materiały do urządzeń Applied Biosystems
Zad. 2 – Materiały do urządzeń Applied Biosystems
Zad. 3 – Materiały do urządzeń QiaCube
Zad. 4 – Materiały do urządzeń PerkinElmer
Zad. 5 – Materiały do urządzeń Shimadzu
Zad. 6 – Materiały do urządzeń Eppendorf
Zad. 7 – Odczynniki laboratoryjne
Zad. 8 – Materiały do urządzeń Hamilton
Zad. 9 – Materiały do urządzeń Thermo Fisher
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku Nr 3 do
SIWZ.
3. Wielkość zamówienia została określona w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz
Cenowy.
II.1.6)

Informacje o częściach

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Wartość bez VAT: 1 914 935.28 PLN

II.2.1)

Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2)

Materiały do urządzeń Applied Biosystems
Część nr: 1
33696000 Odczynniki i środki kontrastowe
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i odczynników na potrzeby
Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie w celu wykonywania badań
(chromatografów, spektrofotometrów itp.), w tym:
Zad. 1 - Materiały do urządzeń Applied Biosystems
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku Nr 3 do
SIWZ.
3. Wielkość zamówienia została określona w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz
Cenowy.
4. Wskazane przez Zamawiającego nazwy producentów i numery katalogowe mają na
celu dokładną identyfikację zamawianych produktów. Zamawiający w każdym
przypadku dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Oferując produkt równoważny,
Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia tego faktu w kolumnie „PRODUKT
OFEROWANY” w załączniku Nr 2 do SIWZ. Nie zaznaczenie będzie przyjmowane jak
oferowanie produktu wskazanego przez Zamawiającego jako przykładowy.
5. Wykonawca oferujący produkty równoważne do wskazanych w załączniku Nr 2, w
celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment jest równoważny do wskazanych
przez Zamawiającego jako przykładowe, zobowiązany jest załączyć do oferty:
Opis oferowanych produktów równoważnych, z podaniem: pozycji ewidencyjnej dla
produktów równoważnych wg Załącznika Nr 2 do SIWZ ich nazwy, numeru
katalogowego, nazwy producenta, oraz ich dokładnej charakterystyki.
6. Wykonawca w przypadku oferowania asortymentu równoważnego zobowiązany jest
wykazać, iż asortyment ten jest w pełni kompatybilny ze sprzętem i materiałami,
którymi dysponuje Zamawiający, iż nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu
konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych
oraz wykazać, że zaoferowane produkty /każdy z osobna/, spełniają wymagania
pozwalające na kontynuację badań.

7. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu
powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na
podstawie opinii wydanej przez serwis producenta sprzętu. Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialność za zużycie innych materiałów/ odczynników powstałe w
wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na podstawie opinii
wydanej przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
8. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w składanej ofercie języka obcego w
zakresie nazw własnych odczynników, materiałów lub sprzętu laboratoryjnego, nazw
producentów, danych adresowych, nazw i urzędów patentowych oraz instytucji
mających siedzibę poza granicami RP.
9. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo –
Technicznej KWP w Krakowie,
Ul. Mogilska 109.
10. Długość okresu gwarancji na dostarczany asortyment została określona w
załączniku nr 3 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Kryterium jakości - Nazwa: Czas amplifikacji w urządzeniu thermocycler 9700
poniżej 90 minut (dot. poz. 1) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Maksymalna ilość układów STR, których produkt reakcji
PCR (amplikon) ma masę poniżej 220bp (dot. poz. 1) / Waga: 10
Cena - Waga: 80
Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 14 500,00
zł
Sposoby wnoszenia oraz dopuszczalne formy wadium zostały określone w SIWZ.
Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w ogłoszeniu, szczegółowe informacje dot.
warunków, podstaw wykluczenia, oświadczeń i dokumentów zawarte są w SIWZ

II.2.1)

Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2)

Materiały do urządzeń Applied Biosystems
Część nr: 2
33696000 Odczynniki i środki kontrastowe
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i odczynników na potrzeby
Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie w celu wykonywania badań
(chromatografów, spektrofotometrów itp.), w tym:
Zad. 2 - Materiały do urządzeń Applied Biosystems
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku Nr 3 do
SIWZ.
3. Wielkość zamówienia została określona w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz
Cenowy.
4. Wskazane przez Zamawiającego nazwy producentów i numery katalogowe mają na
celu dokładną identyfikację zamawianych produktów. Zamawiający w każdym
przypadku dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Oferując produkt równoważny,

Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia tego faktu w kolumnie „PRODUKT
OFEROWANY” w załączniku Nr 2 do SIWZ. Nie zaznaczenie będzie przyjmowane jak
oferowanie produktu wskazanego przez Zamawiającego jako przykładowy.
5. Wykonawca oferujący produkty równoważne do wskazanych w załączniku Nr 2, w
celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment jest równoważny do wskazanych
przez Zamawiającego jako przykładowe, zobowiązany jest załączyć do oferty:
Opis oferowanych produktów równoważnych, z podaniem: pozycji ewidencyjnej dla
produktów równoważnych wg Załącznika Nr 2 do SIWZ ich nazwy, numeru
katalogowego, nazwy producenta, oraz ich dokładnej charakterystyki.
6. Wykonawca w przypadku oferowania asortymentu równoważnego zobowiązany jest
wykazać, iż asortyment ten jest w pełni kompatybilny ze sprzętem i materiałami,
którymi dysponuje Zamawiający, iż nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu
konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych
oraz wykazać, że zaoferowane produkty /każdy z osobna/, spełniają wymagania
pozwalające na kontynuację badań.
7. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu
powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na
podstawie opinii wydanej przez serwis producenta sprzętu. Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialność za zużycie innych materiałów/ odczynników powstałe w
wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na podstawie opinii
wydanej przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
8. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w składanej ofercie języka obcego w
zakresie nazw własnych odczynników, materiałów lub sprzętu laboratoryjnego, nazw
producentów, danych adresowych, nazw i urzędów patentowych oraz instytucji
mających siedzibę poza granicami RP.
9. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo –
Technicznej KWP w Krakowie,
Ul. Mogilska 109.
10. Długość okresu gwarancji na dostarczany asortyment została określona w
załączniku nr 3 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Kryterium jakości - Nazwa: Zestaw zoptymalizowany do bezpośredniej amplifikacji
(dot. poz. 1) / Waga: 10
Cena - Waga: 90
Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 6 500,00 zł
Sposoby wnoszenia oraz dopuszczalne formy wadium zostały określone w SIWZ.
Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w ogłoszeniu, szczegółowe informacje dot.
warunków, podstaw wykluczenia, oświadczeń i dokumentów zawarte są w SIWZ

II.2.1)

Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2)

Materiały do urządzeń QiaCube
Część nr: 3
33696000 Odczynniki i środki kontrastowe
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i odczynników na potrzeby
Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie w celu wykonywania badań
(chromatografów, spektrofotometrów itp.), w tym:
Zad. 3 - Materiały do urządzeń QiaCube
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku Nr 3 do
SIWZ.
3. Wielkość zamówienia została określona w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz
Cenowy.
4. Wskazane przez Zamawiającego nazwy producentów i numery katalogowe mają na
celu dokładną identyfikację zamawianych produktów. Zamawiający w każdym
przypadku dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Oferując produkt równoważny,
Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia tego faktu w kolumnie „PRODUKT
OFEROWANY” w załączniku Nr 2 do SIWZ. Nie zaznaczenie będzie przyjmowane jak
oferowanie produktu wskazanego przez Zamawiającego jako przykładowy.
5. Wykonawca oferujący produkty równoważne do wskazanych w załączniku Nr 2, w
celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment jest równoważny do wskazanych
przez Zamawiającego jako przykładowe, zobowiązany jest załączyć do oferty:
Opis oferowanych produktów równoważnych, z podaniem: pozycji ewidencyjnej dla
produktów równoważnych wg Załącznika Nr 2 do SIWZ ich nazwy, numeru
katalogowego, nazwy producenta, oraz ich dokładnej charakterystyki.
6. Wykonawca w przypadku oferowania asortymentu równoważnego zobowiązany jest
wykazać, iż asortyment ten jest w pełni kompatybilny ze sprzętem i materiałami,
którymi dysponuje Zamawiający, iż nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu
konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych
oraz wykazać, że zaoferowane produkty /każdy z osobna/, spełniają wymagania
pozwalające na kontynuację badań.
7. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu
powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na
podstawie opinii wydanej przez serwis producenta sprzętu. Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialność za zużycie innych materiałów/ odczynników powstałe w
wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na podstawie opinii
wydanej przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
8. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w składanej ofercie języka obcego w
zakresie nazw własnych odczynników, materiałów lub sprzętu laboratoryjnego, nazw
producentów, danych adresowych, nazw i urzędów patentowych oraz instytucji
mających siedzibę poza granicami RP.
9. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo –
Technicznej KWP w Krakowie,
Ul. Mogilska 109.
10. Długość okresu gwarancji na dostarczany asortyment została określona w
załączniku nr 3 do SIWZ.
Cena

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 19 000,00
zł
Sposoby wnoszenia oraz dopuszczalne formy wadium zostały określone w SIWZ.
Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w ogłoszeniu, szczegółowe informacje dot.
warunków, podstaw wykluczenia, oświadczeń i dokumentów zawarte są w SIWZ

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.11)

Informacje o opcjach

Materiały do urządzeń PerkinElmer
Część nr: 4
33696000 Odczynniki i środki kontrastowe
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i odczynników na potrzeby
Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie w celu wykonywania badań
(chromatografów, spektrofotometrów itp.), w tym:
Zad. 4 - Materiały do urządzeń PerkinElmer
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku Nr 3 do
SIWZ.
3. Wielkość zamówienia została określona w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz
Cenowy.
4. Wskazane przez Zamawiającego nazwy producentów i numery katalogowe mają na
celu dokładną identyfikację zamawianych produktów. Zamawiający w każdym
przypadku dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Oferując produkt równoważny,
Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia tego faktu w kolumnie „PRODUKT
OFEROWANY” w załączniku Nr 2 do SIWZ. Nie zaznaczenie będzie przyjmowane jak
oferowanie produktu wskazanego przez Zamawiającego jako przykładowy.
5. Wykonawca oferujący produkty równoważne do wskazanych w załączniku Nr 2, w
celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment jest równoważny do wskazanych
przez Zamawiającego jako przykładowe, zobowiązany jest załączyć do oferty:
Opis oferowanych produktów równoważnych, z podaniem: pozycji ewidencyjnej dla
produktów równoważnych wg Załącznika Nr 2 do SIWZ ich nazwy, numeru
katalogowego, nazwy producenta, oraz ich dokładnej charakterystyki.
6. Wykonawca w przypadku oferowania asortymentu równoważnego zobowiązany jest
wykazać, iż asortyment ten jest w pełni kompatybilny ze sprzętem i materiałami,
którymi dysponuje Zamawiający, iż nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu
konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych
oraz wykazać, że zaoferowane produkty /każdy z osobna/, spełniają wymagania
pozwalające na kontynuację badań.
7. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu
powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na
podstawie opinii wydanej przez serwis producenta sprzętu. Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialność za zużycie innych materiałów/ odczynników powstałe w
wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na podstawie opinii
wydanej przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
8. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w składanej ofercie języka obcego w
zakresie nazw własnych odczynników, materiałów lub sprzętu laboratoryjnego, nazw
producentów, danych adresowych, nazw i urzędów patentowych oraz instytucji
mających siedzibę poza granicami RP.
9. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo –
Technicznej KWP w Krakowie,
Ul. Mogilska 109.
10. Długość okresu gwarancji na dostarczany asortyment została określona w
załączniku nr 3 do SIWZ.
Cena

Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 400,00 zł
Sposoby wnoszenia oraz dopuszczalne formy wadium zostały określone w SIWZ.
Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w ogłoszeniu, szczegółowe informacje dot.
warunków, podstaw wykluczenia, oświadczeń i dokumentów zawarte są w SIWZ

II.2.1)

Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2)

Materiały do urządzeń Shimadzu
Część nr: 5
33696000 Odczynniki i środki kontrastowe
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i odczynników na potrzeby
Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie w celu wykonywania badań
(chromatografów, spektrofotometrów itp.), w tym:
Zad. 5 - Materiały do urządzeń Shimadzu
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku Nr 3 do
SIWZ.
3. Wielkość zamówienia została określona w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz
Cenowy.
4. Wskazane przez Zamawiającego nazwy producentów i numery katalogowe mają na
celu dokładną identyfikację zamawianych produktów. Zamawiający w każdym
przypadku dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Oferując produkt równoważny,
Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia tego faktu w kolumnie „PRODUKT
OFEROWANY” w załączniku Nr 2 do SIWZ. Nie zaznaczenie będzie przyjmowane jak
oferowanie produktu wskazanego przez Zamawiającego jako przykładowy.
5. Wykonawca oferujący produkty równoważne do wskazanych w załączniku Nr 2, w
celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment jest równoważny do wskazanych
przez Zamawiającego jako przykładowe, zobowiązany jest załączyć do oferty:
Opis oferowanych produktów równoważnych, z podaniem: pozycji ewidencyjnej dla
produktów równoważnych wg Załącznika Nr 2 do SIWZ ich nazwy, numeru
katalogowego, nazwy producenta, oraz ich dokładnej charakterystyki.
6. Wykonawca w przypadku oferowania asortymentu równoważnego zobowiązany jest
wykazać, iż asortyment ten jest w pełni kompatybilny ze sprzętem i materiałami,
którymi dysponuje Zamawiający, iż nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu
konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych
oraz wykazać, że zaoferowane produkty /każdy z osobna/, spełniają wymagania
pozwalające na kontynuację badań.
7. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu
powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na
podstawie opinii wydanej przez serwis producenta sprzętu. Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialność za zużycie innych materiałów/ odczynników powstałe w
wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na podstawie opinii
wydanej przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
8. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w składanej ofercie języka obcego w
zakresie nazw własnych odczynników, materiałów lub sprzętu laboratoryjnego, nazw
producentów, danych adresowych, nazw i urzędów patentowych oraz instytucji
mających siedzibę poza granicami RP.

9. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo –
Technicznej KWP w Krakowie,
Ul. Mogilska 109.
10. Długość okresu gwarancji na dostarczany asortyment została określona w
załączniku nr 3 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Cena

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 3 600,00 zł
Sposoby wnoszenia oraz dopuszczalne formy wadium zostały określone w SIWZ.
Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w ogłoszeniu, szczegółowe informacje dot.
warunków, podstaw wykluczenia, oświadczeń i dokumentów zawarte są w SIWZ

II.2.1)

Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2)

Materiały do urządzeń Eppendorf
Część nr: 6
33696000 Odczynniki i środki kontrastowe
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i odczynników na potrzeby
Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie w celu wykonywania badań
(chromatografów, spektrofotometrów itp.), w tym:
Zad. 6 - Materiały do urządzeń Eppendorf
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku Nr 3 do
SIWZ.
3. Wielkość zamówienia została określona w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz
Cenowy.
4. Wskazane przez Zamawiającego nazwy producentów i numery katalogowe mają na
celu dokładną identyfikację zamawianych produktów. Zamawiający w każdym
przypadku dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Oferując produkt równoważny,
Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia tego faktu w kolumnie „PRODUKT
OFEROWANY” w załączniku Nr 2 do SIWZ. Nie zaznaczenie będzie przyjmowane jak
oferowanie produktu wskazanego przez Zamawiającego jako przykładowy.
5. Wykonawca oferujący produkty równoważne do wskazanych w załączniku Nr 2, w
celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment jest równoważny do wskazanych
przez Zamawiającego jako przykładowe, zobowiązany jest załączyć do oferty:
Opis oferowanych produktów równoważnych, z podaniem: pozycji ewidencyjnej dla
produktów równoważnych wg Załącznika Nr 2 do SIWZ ich nazwy, numeru
katalogowego, nazwy producenta, oraz ich dokładnej charakterystyki.
6. Wykonawca w przypadku oferowania asortymentu równoważnego zobowiązany jest
wykazać, iż asortyment ten jest w pełni kompatybilny ze sprzętem i materiałami,
którymi dysponuje Zamawiający, iż nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu
konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych
oraz wykazać, że zaoferowane produkty /każdy z osobna/, spełniają wymagania
pozwalające na kontynuację badań.

7. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu
powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na
podstawie opinii wydanej przez serwis producenta sprzętu. Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialność za zużycie innych materiałów/ odczynników powstałe w
wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na podstawie opinii
wydanej przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
8. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w składanej ofercie języka obcego w
zakresie nazw własnych odczynników, materiałów lub sprzętu laboratoryjnego, nazw
producentów, danych adresowych, nazw i urzędów patentowych oraz instytucji
mających siedzibę poza granicami RP.
9. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo –
Technicznej KWP w Krakowie,
Ul. Mogilska 109.
10. Długość okresu gwarancji na dostarczany asortyment została określona w
załączniku nr 3 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Cena

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 1 000,00 zł
Sposoby wnoszenia oraz dopuszczalne formy wadium zostały określone w SIWZ.
Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w ogłoszeniu, szczegółowe informacje dot.
warunków, podstaw wykluczenia, oświadczeń i dokumentów zawarte są w SIWZ

II.2.1)

Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2)

Odczynniki laboratoryjne
Część nr: 7

33696000 Odczynniki i środki kontrastowe
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i odczynników na potrzeby
Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie w celu wykonywania badań
(chromatografów, spektrofotometrów itp.), w tym:
Zad. 7 - Odczynniki laboratoryjne
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku Nr 3 do
SIWZ.
3. Wielkość zamówienia została określona w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz
Cenowy.
4. Wskazane przez Zamawiającego nazwy producentów i numery katalogowe mają na
celu dokładną identyfikację zamawianych produktów. Zamawiający w każdym
przypadku dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Oferując produkt równoważny,
Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia tego faktu w kolumnie „PRODUKT
OFEROWANY” w załączniku Nr 2 do SIWZ. Nie zaznaczenie będzie przyjmowane jak
oferowanie produktu wskazanego przez Zamawiającego jako przykładowy.
5. Wykonawca oferujący produkty równoważne do wskazanych w załączniku Nr 2, w
celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment jest równoważny do wskazanych
przez Zamawiającego jako przykładowe, zobowiązany jest załączyć do oferty:

Opis oferowanych produktów równoważnych, z podaniem: pozycji ewidencyjnej dla
produktów równoważnych wg Załącznika Nr 2 do SIWZ ich nazwy, numeru
katalogowego, nazwy producenta, oraz ich dokładnej charakterystyki.
6. Wykonawca w przypadku oferowania asortymentu równoważnego zobowiązany jest
wykazać, iż asortyment ten jest w pełni kompatybilny ze sprzętem i materiałami,
którymi dysponuje Zamawiający, iż nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu
konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych
oraz wykazać, że zaoferowane produkty /każdy z osobna/, spełniają wymagania
pozwalające na kontynuację badań.
7. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu
powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na
podstawie opinii wydanej przez serwis producenta sprzętu. Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialność za zużycie innych materiałów/ odczynników powstałe w
wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na podstawie opinii
wydanej przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
8. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w składanej ofercie języka obcego w
zakresie nazw własnych odczynników, materiałów lub sprzętu laboratoryjnego, nazw
producentów, danych adresowych, nazw i urzędów patentowych oraz instytucji
mających siedzibę poza granicami RP.
9. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo –
Technicznej KWP w Krakowie,
Ul. Mogilska 109.
10. Długość okresu gwarancji na dostarczany asortyment została określona w
załączniku nr 3 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Cena

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 400,00 zł
Sposoby wnoszenia oraz dopuszczalne formy wadium zostały określone w SIWZ.
Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w ogłoszeniu, szczegółowe informacje dot.
warunków, podstaw wykluczenia, oświadczeń i dokumentów zawarte są w SIWZ

II.2.1)

Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2)

Materiały do urządzeń Hamilton
Część nr: 8
33696000 Odczynniki i środki kontrastowe
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i odczynników na potrzeby
Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie w celu wykonywania badań
(chromatografów, spektrofotometrów itp.), w tym:
Zad. 8 - Materiały do urządzeń Hamilton
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku Nr 3 do
SIWZ.
3. Wielkość zamówienia została określona w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz
Cenowy.

4. Wskazane przez Zamawiającego nazwy producentów i numery katalogowe mają na
celu dokładną identyfikację zamawianych produktów. Zamawiający w każdym
przypadku dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Oferując produkt równoważny,
Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia tego faktu w kolumnie „PRODUKT
OFEROWANY” w załączniku Nr 2 do SIWZ. Nie zaznaczenie będzie przyjmowane jak
oferowanie produktu wskazanego przez Zamawiającego jako przykładowy.
5. Wykonawca oferujący produkty równoważne do wskazanych w załączniku Nr 2, w
celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment jest równoważny do wskazanych
przez Zamawiającego jako przykładowe, zobowiązany jest załączyć do oferty:
Opis oferowanych produktów równoważnych, z podaniem: pozycji ewidencyjnej dla
produktów równoważnych wg Załącznika Nr 2 do SIWZ ich nazwy, numeru
katalogowego, nazwy producenta, oraz ich dokładnej charakterystyki.
6. Wykonawca w przypadku oferowania asortymentu równoważnego zobowiązany jest
wykazać, iż asortyment ten jest w pełni kompatybilny ze sprzętem i materiałami,
którymi dysponuje Zamawiający, iż nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu
konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych
oraz wykazać, że zaoferowane produkty /każdy z osobna/, spełniają wymagania
pozwalające na kontynuację badań.
7. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu
powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na
podstawie opinii wydanej przez serwis producenta sprzętu. Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialność za zużycie innych materiałów/ odczynników powstałe w
wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na podstawie opinii
wydanej przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
8. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w składanej ofercie języka obcego w
zakresie nazw własnych odczynników, materiałów lub sprzętu laboratoryjnego, nazw
producentów, danych adresowych, nazw i urzędów patentowych oraz instytucji
mających siedzibę poza granicami RP.
9. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo –
Technicznej KWP w Krakowie,
Ul. Mogilska 109.
10. Długość okresu gwarancji na dostarczany asortyment została określona w
załączniku nr 3 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Cena

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 900,00 zł
Sposoby wnoszenia oraz dopuszczalne formy wadium zostały określone w SIWZ.
Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w ogłoszeniu, szczegółowe informacje dot.
warunków, podstaw wykluczenia, oświadczeń i dokumentów zawarte są w SIWZ

II.2.1)

Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2)

Materiały do urządzeń Thermo Fisher
Część nr: 9
33696000 Odczynniki i środki kontrastowe
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

II.2.14)

Informacje dodatkowe

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i odczynników na potrzeby
Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie w celu wykonywania badań
(chromatografów, spektrofotometrów itp.), w tym:
Zad. 9 - Materiały do urządzeń Thermo Fisher
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku Nr 3 do
SIWZ.
3. Wielkość zamówienia została określona w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz
Cenowy.
4. Wskazane przez Zamawiającego nazwy producentów i numery katalogowe mają na
celu dokładną identyfikację zamawianych produktów. Zamawiający w każdym
przypadku dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Oferując produkt równoważny,
Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia tego faktu w kolumnie „PRODUKT
OFEROWANY” w załączniku Nr 2 do SIWZ. Nie zaznaczenie będzie przyjmowane jak
oferowanie produktu wskazanego przez Zamawiającego jako przykładowy.
5. Wykonawca oferujący produkty równoważne do wskazanych w załączniku Nr 2, w
celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment jest równoważny do wskazanych
przez Zamawiającego jako przykładowe, zobowiązany jest załączyć do oferty:
Opis oferowanych produktów równoważnych, z podaniem: pozycji ewidencyjnej dla
produktów równoważnych wg Załącznika Nr 2 do SIWZ ich nazwy, numeru
katalogowego, nazwy producenta, oraz ich dokładnej charakterystyki.
6. Wykonawca w przypadku oferowania asortymentu równoważnego zobowiązany jest
wykazać, iż asortyment ten jest w pełni kompatybilny ze sprzętem i materiałami,
którymi dysponuje Zamawiający, iż nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu
konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych
oraz wykazać, że zaoferowane produkty /każdy z osobna/, spełniają wymagania
pozwalające na kontynuację badań.
7. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu
powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na
podstawie opinii wydanej przez serwis producenta sprzętu. Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialność za zużycie innych materiałów/ odczynników powstałe w
wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na podstawie opinii
wydanej przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
8. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w składanej ofercie języka obcego w
zakresie nazw własnych odczynników, materiałów lub sprzętu laboratoryjnego, nazw
producentów, danych adresowych, nazw i urzędów patentowych oraz instytucji
mających siedzibę poza granicami RP.
9. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo –
Technicznej KWP w Krakowie,
Ul. Mogilska 109.
10. Długość okresu gwarancji na dostarczany asortyment została określona w
załączniku nr 3 do SIWZ.
Cena

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 400,00 zł
Sposoby wnoszenia oraz dopuszczalne formy wadium zostały określone w SIWZ.
Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w ogłoszeniu, szczegółowe informacje dot.
warunków, podstaw wykluczenia, oświadczeń i dokumentów zawarte są w SIWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1.1)

Opis
Rodzaj procedury

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

IV.1)

IV.1.8)
IV.2)
IV.2.1)

Procedura otwarta

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 050-118135

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: 1
Część nr: 1
Nazwa:
IV.2.8)

Materiały do urządzeń Applied Biosystems

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2.1)

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy:

V.2.2)

Informacje o ofertach

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

V.2)

10/06/2020

Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
Oficjalna nazwa: QIAGEN Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 95
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-332
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 580 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 525 659.50 PLN

Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:
V.2.5)

Materiały do urządzeń Applied Biosystems
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:

V.2.2)

Informacje o ofertach

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

28/05/2020

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
Oficjalna nazwa: Life Technologies Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Bonifraterska 17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-203
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 263 250.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 417 090.75 PLN

Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:
V.2.5)

Materiały do urządzeń QiaCube

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2.1)

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy:

V.2.2)

Informacje o ofertach

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

V.2)

10/06/2020

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
Oficjalna nazwa: QIAGEN Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 95
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-332
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 760 125.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 768 000.00 PLN

Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
V.2.5)

Nazwa:

Materiały do urządzeń PerkinElmer
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2.1)

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy:

V.2.2)

Informacje o ofertach

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

V.2)

08/06/2020

Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
Oficjalna nazwa: Anchem Plus Mariusz Malczewski
Adres pocztowy: ul. Bora-Komorowskiego 56/10
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-982
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 18 170.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 21 750.00 PLN

Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:
V.2.5)

Materiały do urządzeń Shimadzu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2.1)

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy:

V.2.2)

Informacje o ofertach

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

V.2)

05/06/2020

Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
Oficjalna nazwa: SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka
Sp. J.
Adres pocztowy: ul. Lubomirskiego 5
Miejscowość: Izabelin
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-080
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 144 475.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 133 055.94 PLN

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:

Materiały do urządzeń Eppendorf
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2.1)

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy:

V.2.2)

Informacje o ofertach

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

V.2)

09/06/2020

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
Oficjalna nazwa: Eppendorf Poland Sp.z.o.o
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 212
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-486
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 48 880.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 35 786.00 PLN

Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 7
Część nr: 7
Nazwa:
V.2.5)

Odczynniki laboratoryjne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 8
Część nr: 8
Nazwa:

Materiały do urządzeń Hamilton
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2.1)

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy:

V.2.2)

Informacje o ofertach

V.2)

28/05/2020

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

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: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Oficjalna nazwa: AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp. j.
Adres pocztowy: ul. Zabłocka 10
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-194
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 35 964.88 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 42 199.02 PLN

Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 9
Część nr: 9
Nazwa:
V.2.5)

Materiały do urządzeń Thermo Fisher

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2.1)

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy:

V.2.2)

Informacje o ofertach

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

V.2)

08/06/2020

Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
Oficjalna nazwa: Anchem Plus Mariusz Malczewski
Adres pocztowy: ul. Bora-Komorowskiego 56/10
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-982
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 17 620.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 11 550.00 PLN

Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:
V.2.5)

Wykonawcy, których oferta zostanie najwyżej oceniona (którzy zostaną wskazani do
zawarcia umowy ramowej) zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp, do złożenia aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa rozdziale XII ust. 1 SIWZ z zastrzeżeniem ust. 6 i 7:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia 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;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, 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;
4) 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 Pzp;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia 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; wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp; wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do
SIWZ;
VI.4)
VI.4.1)

Procedury odwoławcze
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4.2)

VI.5)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.
Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w przypadku zamówień, których
wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie przysługuje wyłącznie od
niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub
zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami
ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie
wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
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