Dostawy - 338989-2021 - TED Tenders Electronic Daily

1z7

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338989-2021:TEXT:PL...

Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o
przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2021/S 128-338989
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000849327
Adres pocztowy: ul. Noskowskiego 12/14
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-704
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Banaś-Wilczyk
E-mail: zampub@ibch.poznan.pl
Tel.: +48 618522509
Adresy internetowe:
Główny adres: http://portal.ichb.pl
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://portal.ichb.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://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka naukowo-badawcza
I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność naukowo-badawcza
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Dostawa urządzenia do sortowania komórek
Numer referencyjny: PN 528/2021
II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do sortowania komórek do
miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj.: Instytut Chemii Bioorganicznej
Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, łącznik –
budynek C – parter.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do sortowania komórek do
miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj.: Instytut Chemii Bioorganicznej
Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, łącznik –
budynek C – parter.
2. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:
— wniesienie urządzenia do sortowania komórek do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego, tj. pod adres ICHB PAN, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań,
łącznik – budynek C – parter,
— instalacja,
— uruchomienie,
— podstawowe szkolenie (teoretyczne i praktyczne) z użytkowania,
— szkolenie specjalistyczne.
Wraz z udzieleniem gwarancji i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego oraz
pogwarancyjnego (rozumianego jako możliwość wykonania napraw i wymiany
części na koszt Zamawiającego przez co najmniej 5 lat po zakończeniu gwarancji).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący integralną część opisu
przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w
projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
5. Ze względu na ograniczone wymiary miejsca instalacji (wysokość
pomieszczenia: po lewej stronie 228 cm do kanału, po prawej stronie od 222 cm
do 226 cm do kanału) i prowadzącego do niego ciągu komunikacyjnego
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca dostawy oraz
ciągu komunikacyjnego prowadzącego do pomieszczenia, w którym nastąpi
instalacja urządzenia, a także uzyskał, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko,
wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji
lokalnej miejsca dostawy i instalacji ponosi Wykonawca.
Ustalenie terminu wizji lokalnej odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail:
zampub@ibch.poznan.pl
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 75
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt POIR.04.02.00-00-C004/19‐00 z dnia 31 grudnia 2019 r., pt. NEBI –
Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych,
priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie 4.2: Rozwój
nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.
II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie musi zostać wykonane w ciągu 75 dni od daty podpisania umowy
przez strony, jednak nie później do dnia 1 grudnia 2021 r. Termin wykonania
zamówienia w zakresie dostawy urządzenia do sortowania komórek z instalacją,
uruchomieniem i podstawowym szkoleniem (teoretycznym i praktycznym) z
użytkowania zostanie ustalony z Zamawiającym za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunku udziału w powyższym zakresie.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku udziału w powyższym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający
żąda od Wykonawcy wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie urządzenia do sortowania
komórek lub cytometru przypływowego o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN
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brutto każde.
Uwaga:
Do przeliczania wartości zrealizowanych dostaw wyrażonych w walutach innych niż
złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez
Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany
to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, zawarte zostały w
projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy
zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale XVII SWZ oraz projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 09:00
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: 07/11/2021
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 sierpnia 2021 r. o godz. 11.00, z uwzględnieniem
postanowień art. 222 ust. 1 ustawy Pzp.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie automatycznego mechanizmu do
odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na
miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nie jest jawne.
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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132–139 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.
zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych –
zamówienie ma charakter jednorodny / jest niepodzielne, w związku z tym nie ma
możliwości podziału na części.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci
katalogów elektronicznych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214
ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich
spełnienia zostały opisane w rozdziale V SWZ.
10. Podstawy wykluczenia z postępowania zostały opisane w rozdziale VI SWZ.
11. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (podmiotowych i
przedmiotowych środków dowodowych) znajduje się w rozdziale VII SWZ.
12. Informacje dotyczące wadium znajdują się w rozdziale XII SWZ. Wykonawca jest
zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie: 24 330,00 PLN.
13. Ze względu na ograniczone wymiary miejsca instalacji (wysokość
pomieszczenia: po lewej stronie 228 cm do kanału, po prawej stronie od 222 cm
do 226 cm do kanału) i prowadzącego do niego ciągu komunikacyjnego
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca dostawy oraz
ciągu komunikacyjnego prowadzącego do pomieszczenia, w którym nastąpi
instalacja urządzenia, a także uzyskał, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko,
wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji
lokalnej miejsca dostawy i instalacji ponosi Wykonawca.
Ustalenie terminu wizji lokalnej odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail:
zampub@ibch.poznan.pl
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej
szczegółowo regulują przepisy działu IX Środki ochrony prawnej (art. 505 i
następne) ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o
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udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków
ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, oraz
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie
umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (zwanej dalej
„Izbą”). Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w pkt 1.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 wnosi się w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do
postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają
opatrzenia podpisem zaufanym.
Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za
pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania
cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień
publicznych.
13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
14. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do
sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

06.07.2021, 09:08

Dostawy - 338989-2021 - TED Tenders Electronic Daily

7z7

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338989-2021:TEXT:PL...

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2021
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