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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:435634-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Chromatografy
2019/S 179-435634

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego
Annopol 6
Warszawa
03-236
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Racławska
Tel.:  +48 228841222
E-mail: raclawska@ipo.waw.pl 
Faks:  +48 228110799
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ipo.waw.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.ipo.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: http://epuap.gov.pl/wps/portal/IPO/Przetargi
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sieć badawcza

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: badania

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

II.1.1) Nazwa:
Sieć Badawcza Łukasiewicz
Numer referencyjny: CRZP/IPO/EA/15/19

II.1.2) Główny kod CPV
38432200

mailto:raclawska@ipo.waw.pl
www.ipo.waw.pl
www.ipo.waw.pl
http://epuap.gov.pl/wps/portal/IPO/Przetargi
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu cieczowego ze spektrometrem masowym MS-MS.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego, ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa, POLSKA. Do
pomieszczenia wskazanego przez zamawiającego na terenie IPO.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu cieczowego ze spektrometrem masowym MS-MS.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ. System do analizy ilościowej i jakościowej
wraz z oprzyrządowaniem. W sklad zamówienia wchodzi montaż, instalacja i uruchomienie zestawu wraz z
oprzyrządowaniem. Dwukrotne szkolenie z obsługi, zaawansowane szkolenie w laboratorium, instrukcja w
języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 PLN.
Termin wykonania zamówienia 6 tygodni od momentu podpisania umowy, w wyjątkowych przypadkach za
zgodą zamawiającego do 8 tygodni.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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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:
W tym zakresie zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert – jeżeli okres prowadzenia działalności przez wykonawcę jest krótszy, to w tym
krótszym okresie – należycie zrealizował 2 dostawy chromatografów cieczowych typu LC MS/MS, przy czym
wartość każdej dostawy powinna być nie niższa od kwoty 1 100 000,00 PLN (słownie: jeden milion sto tysięcy
złotych 00/100) netto oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie (np.
referencje, opinie, protokoły bezusterkowego wykonania, etc.).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający określił warunki realizacji umowy w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik do
SIWZ.

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
Data: 28/10/2019
Czas lokalny: 11:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/10/2019
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:



Dz.U./S S179
17/09/2019
435634-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 4

17/09/2019 S179
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 4

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego, ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa., pokój 120,
POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia mogą być obecni członkowie komisji przetargowej zamawiającego,
przedstawiciele wykonawców, a także wszystkie osoby zainteresowane niniejszym postępowaniem.

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:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia publicznego wezwie na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp. Postępowanie będzie prowadzone przy użyciu miniPortalu UZP.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Nie dotyczy
Warszawa
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od przesłania informacji o czynności zamawiającego lub od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/09/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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