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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301429-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Odczynniki laboratoryjne
2017/S 146-301429

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu
ul. Polna 33
Poznań
60-535
Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Jeske
Tel.:  +48 618419672
E-mail: ajeske@gpsk.ump.edu.pl 
Faks:  +48 618419620
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dzp.gpsk.ump.edu.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://dzp.gpsk.ump.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu
ul. Polna 33, budynek D, III piętro, Kancelaria Ogólna, pokój 317
Poznań
60-535
Polska
Tel.:  +48 618419672
E-mail: ajeske@gpsk.ump.edu.pl 
Faks:  +48 618419620
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dzp.gpsk.ump.edu.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

mailto:ajeske@gpsk.ump.edu.pl
http://dzp.gpsk.ump.edu.pl
http://dzp.gpsk.ump.edu.pl
mailto:ajeske@gpsk.ump.edu.pl
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I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora na potrzeby Pracowni Mikrobiologicznej, dostawa
inkubatorów do hodowli komórek oraz dostawa ultrasonografu.
Numer referencyjny: PN- 10/17

II.1.2) Główny kod CPV
33696500

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora na potrzeby Pracowni
Mikrobiologicznej, dostawa inkubatorów do hodowli komórek oraz dostawa ultrasonografu w podziale na części:
Część nr 1 – Dostawa odczynników do identyfikacji drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora do
identyfikacji drobnoustrojów i wykonywania antybiogramów oraz dzierżawa klimatyzatora
Część nr 2 – Dostawa testów lateksowych i immunochromatograficznych do identyfikacji drobnoustrojów.
Część nr 3 – Dostawa krążków z antybiotykami
Część nr 4 – Dostawa odczynników do serodiagnostyki kiły.
Część nr 5 – Dostawa podłoży
Część nr 6 – Dostawa szczepów wzorcowych
Część nr 7 – Dostawa inkubatorów z przepływem CO przeznaczonych do hodowli komórkowych
Część nr 8 – Dostawa klimatyzatora w celu optymalizacji inkubatorów w pomieszczeniu hodowlanym
Część nr 9 – Dostawa ultrasonografu do Poradni Neonatologicznej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa odczynników do identyfikacji drobnoustrojów i wykonania antybiogramów w analizatorze oraz podłoży
hodowlanych wraz z dzierżawą analizatora
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
GPSK.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Dostawa odczynników do identyfikacji drobnoustrojów i wykonania antybiogramów w analizatorze oraz podłoży
hodowlanych wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji drobnoustrojów i wykonywania antybiogramów oraz
dzierżawa klimatyzatora.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna (jakość) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
2020 r.

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
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający wymaga złożenia oświadczeń wskazanych w rozdz. III pkt. 3 SIWZ , w JEDZ w części nr IV – C,
pkt 12): Kryteria kwalifikacji/Zdolność techniczna i zawodowa.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa testów lateksowych i immunochromatograficznych do identyfikacji drobnoustrojów.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa testów lateksowych i immunochromatograficznych do identyfikacji drobnoustrojów.

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 miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
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2020 r.

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
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający wymaga złożenia oświadczeń wskazanych w rozdz. III pkt. 3 SIWZ , w JEDZ w części nr IV – C,
pkt 12): Kryteria kwalifikacji/Zdolność techniczna i zawodowa.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa krążków z antybiotykami pasującymi do posiadanych przez Zamawiającego dyspenserów firmy Oxoid
oraz pochłaniaczy wilgoci do tych dyspenserów
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa krążków z antybiotykami pasującymi do posiadanych przez Zamawiającego dyspenserów firmy
Oxoid oraz pochłaniaczy wilgoci do tych dyspenserów lub równoważnych krążków wraz z pasującymi do nich
dyspenserami w liczbie 15 sztuk oraz równoważnych pochłaniaczy wilgoci do tych dyspenserów.

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 miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
2020 r.

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
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W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający wymaga złożenia oświadczeń wskazanych w rozdz. III pkt. 3 SIWZ , w JEDZ w części nr IV – C,
pkt 12): Kryteria kwalifikacji/Zdolność techniczna i zawodowa.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa odczynników do serodiagnostyki kiły
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa odczynników do serodiagnostyki kiły.

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 miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
2020 r.

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
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający wymaga złożenia oświadczeń wskazanych w rozdz. III pkt. 3 SIWZ , w JEDZ w części nr IV – C,
pkt 12): Kryteria kwalifikacji/Zdolność techniczna i zawodowa.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa podłoży chromogennych oraz odczynników do wykrywania karbapenemaz
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415

II.2.4) Opis zamówienia:
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Dostawa podłoży chromogennych oraz odczynników do wykrywania karbapenemaz.

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 miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
2020 r.

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
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający wymaga złożenia oświadczeń wskazanych w rozdz. III pkt. 3 SIWZ , w JEDZ w części nr IV – C,
pkt 12): Kryteria kwalifikacji/Zdolność techniczna i zawodowa.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa szczepów wzorcowych
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa szczepów wzorcowych.

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 miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
2020 r.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający wymaga złożenia oświadczeń wskazanych w rozdz. III pkt. 3 SIWZ , w JEDZ w części nr IV – C,
pkt 12): Kryteria kwalifikacji/Zdolność techniczna i zawodowa.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa inkubatorów z przepływem CO przeznaczonych do hodowli komórkowych
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa inkubatorów z przepływem CO2 przeznaczonych do hodowli komórkowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna (jakość) / 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: 28
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
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający wymaga złożenia oświadczeń wskazanych w rozdz. III pkt. 3 SIWZ , w JEDZ w części nr IV – C,
pkt 12): Kryteria kwalifikacji/Zdolność techniczna i zawodowa.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa klimatyzatora w celu optymalizacji inkubatorów w pomieszczeniu hodowlanym
Część nr: 8



Dz.U./S S146
02/08/2017
301429-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 8 / 12

02/08/2017 S146
http://ted.europa.eu/TED

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

8 / 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa klimatyzatora w celu optymalizacji inkubatorów w pomieszczeniu hodowlanym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna (jakość) / 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: 28
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
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający wymaga złożenia oświadczeń wskazanych w rozdz. III pkt. 3 SIWZ , w JEDZ w części nr IV – C,
pkt 12): Kryteria kwalifikacji/Zdolność techniczna i zawodowa.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa ultrasonografu do Poradni Neonatologicznej
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa ultrasonografu do Poradni Neonatologicznej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna (jakość) / 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: 28
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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
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający wymaga złożenia oświadczeń wskazanych w rozdz. III pkt. 3 SIWZ , w JEDZ w części nr IV – C,
pkt 12): Kryteria kwalifikacji/Zdolność techniczna i zawodowa.

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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki umowy zostały zawarte w załączniku nr 4, 4a i 4b do specyfikacji.

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: 12/09/2017
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/09/2017
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego, przy ul. Polnej 33, w Sali Konferencyjnej, Budynek D, IV piętro.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Lipiec 2020.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 13 245 PLN, słownie: trzynaście tysięcy dwieście
czterdzieści pięć złotych dla całości zamówienia.
Wadium dla poszczególnych części zamówienia określa rozdz. VIII pkt. 1.2 SIWZ.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie
wykonawcę, którego oferta w danej części zamówienia zostanie oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia w
terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków
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
4. 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
5. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
6. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
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 ustawy
8. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
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W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta w danej części zamówienia zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni do złożenia następujących dokumentów:
1. Opisów w języku polskim, fotografii oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać
poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego – w odniesieniu
do Części nr 1(analizator i klimatyzator); Części nr 3 (dyspensery), część nr 7 – inkubatory, część nr 8 –
klimatyzator, część nr 9 – ultrasonograf.
2. Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – certyfikatu ISO
13485 lub równoważnego zaświadczenia wystawionego przez podmioty mające siedzibę w innym państwie
członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w odniesieniu do części
1-6.
3.Certyfikatu potwierdzającego kompatybilność oferowanych podłoży z testami przeznaczonymi do identyfikacji
i antybiogramów, wykonywanych metodą automatyczną na analizatorze
będącym przedmiotem dzierżawy – w odniesieniu do Części nr 1.
Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę wraz z ofertą
1.Oświadczenie (JEDZ) Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, które stanowić będzie wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2. Formularz oferty wypełniony i sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ
3. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ,
4. Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik Nr 3 do SIWZ,
5.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
KIO – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
KIO – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań UZP
ul. Postępu 17a
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2017


