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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:383844-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Aparatura do wykrywania i analizy
2016/S 211-383844

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Instytut Genetyki Sądowej Jolanta Powierska-Czarny
Al. Adama Mickiewicza 3/4
Bydgoszcz
85-071
Polska
Osoba do kontaktów: Kinga Kujawa
Tel.:  +48 523829226
E-mail: projekty@igs.org.pl 
Faks:  +48 523829226
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.igs.org.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.igs.org.pl/przetargi.htm
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Instytut Genetyki Sądowej Jolanta Powierska-Czarny
Al. Adama Mickiewicza 3/5
Bydgoszcz
85-071
Polska
Osoba do kontaktów: Kinga Kujawa
Tel.:  +48 523458469
E-mail: projekty@igs.org.pl 
Faks:  +48 523829226
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.igs.org.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

I.5) Główny przedmiot działalności

mailto:projekty@igs.org.pl
http://www.igs.org.pl/
http://www.igs.org.pl/przetargi.htm
mailto:projekty@igs.org.pl
http://www.igs.org.pl
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Inna działalność: badania genetyczne i testy DNA na potrzeby organów procesowych (sądów, prokuratur),
policji oraz osób indywidualnych i instytucji w zakresie identyfikacji osobniczej

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa chromatografu cieczowego ze spektrometrem masowym MS/MS z oprogramowaniem.
Numer referencyjny: 1/2016

II.1.2) Główny kod CPV
38430000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, a jego
przedmiotem jest dostawa aparatury naukowo-badawczej w postaci: Chromatografu cieczowego ze
spektrometrem masowym MS/MS z oprogramowaniem.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200
38433100
42980000
30230000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Genetyki Sądowej Jolanta Powierska-Czarny
Al. Adama Mickiewicza 3/4, 85-071 Bydgoszcz.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowo-badawczej w postaci: Chromatografu cieczowego
ze spektrometrem masowym MS/MS z oprogramowaniem.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest ze skutkiem na rzecz podmiotu trzeciego, tj. wyłonionego przez
Zamawiającego leasingodawcy.
Przedmiot zamówienia tj. Chromatograf cieczowy ze spektrometrem masowym MS/MS z oprogramowaniem
będzie stanowił przedmiot umowy leasingu operacyjnego, którego zakup sfinansuje wskazany przez
Zamawiającego leasingodawca i przekaże go do użytku Zamawiającemu jako leasingobiorcy na warunkach
zgodnych z zawartą umową leasingu operacyjnego. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia własności
przedmiotu zamówienia wskazanemu przez Zamawiającego leasingodawcy na warunkach określonych w
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia z jednoczesnym przeniesieniem posiadania przedmiotu
zamówienia na Zamawiającego. Umowa sprzedaży przedmiotu zamówienia zostanie zawarta pomiędzy
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wykonawcą a leasingodawcą z udziałem Zamawiającego po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry techniczne) zawarty jest w załączniku nr 2 do
SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do naprawy lub usunięcia usterki w ramach gwarancji lub
rękojmi / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIR.01.01.01-00-023/16-00 – Konkurs_1/1.1.1/2016.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest realizowane na podstawie umowy o
dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-023/16-00 projektu pod tytułem ,,Opracowanie innowacyjnego testu
Next Generation Drug Clear Test (NGDC Test) do wykrywania tzw. dopalaczy i we włosach, krwi i moczu”
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Niniejszy warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 dostawę (w ramach
jednego kontraktu) urządzenia laboratoryjnego o wartości brutto minimum 1 650 000 PLN
W celu udowodnienia powyższego Wykonawca powinien przedłożyć wykaz wykonanych dostaw (według
załącznika nr 4 do SIWZ),a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykaz wykonywanych
dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
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jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 dostawę (w ramach jednego kontraktu) urządzenia laboratoryjnego
o minimalnej wartości brutto wskazanej w rozdziale IV ust. 1 lit. c SIWZ, wraz z podaniem wartości, przedmiotu,
daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodów
określających czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była
wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego,
może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy
lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest ze skutkiem na rzecz podmiotu trzeciego, tj. wyłonionego przez
Zamawiającego leasingodawcy.
2. Przedmiot zamówienia tj. Chromatograf cieczowy ze spektrometrem masowym MS/MS z oprogramowaniem
będzie stanowił przedmiot umowy leasingu operacyjnego, którego zakup sfinansuje wskazany przez
Zamawiającego leasingodawca i przekaże go do użytku Zamawiającemu jako leasingobiorcy na warunkach
zgodnych z zawartą umową leasingu operacyjnego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia własności przedmiotu zamówienia wskazanemu przez
Zamawiającego leasingodawcy na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia z jednoczesnym przeniesieniem posiadania przedmiotu zamówienia na Zamawiającego.
4. Umowa sprzedaży przedmiotu zamówienia zostanie zawarta pomiędzy wykonawcą a leasingodawcą z
udziałem Zamawiającego po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego pomiędzy Zamawiającym a
wykonawcą.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
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Data: 05/12/2016
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/02/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/12/2016
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Oferty należy składać w biurze Zamawiającego na adres:
Instytut Genetyki Sądowej Jolanta Powierska-Czarny
Al. Adama Mickiewicza 3/5,
85-071 Bydgoszcz.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Kinga Kujawa, adres e-mail: projekty@igs.org.pl , tel. +48 523458469
Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.12.2016 o godz. 11:00 w Gabinecie Kierownika Instytutu Genetyki
Sądowej Jolanta Powierska-Czarny, Al. Adama Mickiewicza 3/5, 85-071 Bydgoszcz (II piętro).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, który ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych:

mailto:projekty@igs.org.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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a) 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.
b) 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.
c) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
d) 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.
3. Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) 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;
b) 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;
c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/10/2016

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze

