Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.uokik.gov.pl

Warszawa: Dostawa materiałów i testów biologicznych na potrzeby

Laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2016 r
Numer ogłoszenia: 165419 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów , Pl. Powstańców Warszawy 1, 00950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5560129, faks 22 8270843.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.uokik.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów i testów biologicznych
na potrzeby Laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2016 r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
sukcesywna dostawa materiałów i testów biologicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

stanowi Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz Cenowy. Zamawiający
określił producenta/dostawcę oraz podał nr katalogowy danego produktu z katalogu wskazanego

producenta/dostawcy. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania materiałów i testów biologicznych
innych niż te wskazane w Załączniku Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -

Formularz Cenowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ze względu na to, że
zastąpienie substancji i materiałów stosowanych dotychczas innymi, spowodowałoby konieczność

ponownej optymalizacji oraz walidacji metod badawczych. Nie dopuszcza się możliwości zaoferowania
produktów równoważnych pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Warunki

realizacji zamówienia. Szczegółowe określenie warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarte jest

w Załączniku Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy w

odniesieniu do poszczególnych jego elementów oraz w Załączniku Nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia
umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę na niewykorzystanie pełnego
zakresu asortymentowego i ilościowego poszczególnych materiałów i testów biologicznych w zależności

od faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego. Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków
umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu. Materiały i testy biologiczne, których dostawa
stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 50% okresu przydatności

określonego przez producenta. Wykonawca w przypadku każdorazowej dostawy jest zobowiązany
dostarczyć do poszczególnych materiałów i testów biologicznych stosowne świadectwa jakości

potwierdzające spełnianie stawianych w SIWZ wymagań, jak również w dokumentach dostawy musi być
zaznaczony symbol i opis substancji oraz preparatów niebezpiecznych. Zamawiający dopuszcza

dostarczanie materiałów i testów w opakowaniach o innej pojemności lub masie niż te wskazane w

tabelach, jednakże dopuszczalne są tylko opakowania mniejsze, w których łączna ilość materiału lub
testu biologicznego jest zgodna z całkowitą ilością określoną przez Zamawiającego w tabelach.

Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu z rozładunkiem do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych.
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.25-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 94

2 - Okres przydatności - 6

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonany zostanie wybór Wykonawcy. Zmiany dotyczyć mogą następujących kwestii: a) stawki podatku
VAT, zgodnie w powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem zmiany w

całościowym wynagrodzeniu Wykonawcy. Zmiana dokonana zostanie w przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie rozliczeń podatkowych i obowiązujących stawek podatku
VAT mających związek z niniejszym przedmiotem zamówienia; b) zmiany terminu dostawy danej partii

materiałów i testów w stosunku do określonego w umowie; zmiana może nastąpić w przypadku gdy ze
względów niezależnych od Wykonawcy niemożliwe jest dostarczenie materiałów i testów w

wyznaczonym terminie. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający lub Wykonawca dojdzie do

wniosku, że w celu właściwej realizacji zamówienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez

Zamawiającego w SIWZ zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, to
każda ze stron może się zwrócić do drugiej na piśmie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany. Zmiany
będą dokonywane na piśmie w postaci aneksu do zawartej umowy po uprzednim wyrażeniu zgody na
zmianę przez obie strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.uokik.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, pokój 415.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

05.08.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców
Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Kancelaria pokój 1.6 (CKS).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy 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

