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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462673-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
2015/S 253-462673
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Instytut Farmaceutyczny
ul. Rydygiera 8
Osoba do kontaktów: Katarzyna Radecka
01-793 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224563850
E-mail: k.radecka@ifarm.eu
Faks: +48 224563875
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ifarm.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: badania naukowe

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa surowców i odczynników chemicznych ADZP 240UE-68/15.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Instytut
Farmaceutyczny, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.
Kod NUTS
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II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych służących do prowadzenia prac badawczo
rozwojowych, szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 7 (opis przedmiotu zamówienia).

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
24300000

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych służących do prowadzenia prac badawczo
rozwojowych, szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 7 (opis przedmiotu zamówienia).

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Odczynniki chemiczne
1)
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych służących do prowadzenia prac badawczo
rozwojowych, szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 7 (opis przedmiotu zamówienia).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
24300000

3)

Wielkość lub zakres
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych służących do prowadzenia prac badawczo
rozwojowych, szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 7 (opis przedmiotu zamówienia).

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Odczynniki do HPLC
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1)

Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych służących do prowadzenia prac badawczo
rozwojowych, szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 7 (opis przedmiotu zamówienia).

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
24300000

3)

Wielkość lub zakres
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych służących do prowadzenia prac badawczo
rozwojowych, szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 7 (opis przedmiotu zamówienia).

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Odczynniki /I
1)
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych służących do prowadzenia prac badawczo
rozwojowych, szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 7 (opis przedmiotu zamówienia).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
24300000

3)

Wielkość lub zakres
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych służących do prowadzenia prac badawczo
rozwojowych, szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 7 (opis przedmiotu zamówienia).

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Odczynniki /II
1)
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych służących do prowadzenia prac badawczo
rozwojowych, szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 7 (opis przedmiotu zamówienia).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
24300000

3)

Wielkość lub zakres
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych służących do prowadzenia prac badawczo
rozwojowych, szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 7 (opis przedmiotu zamówienia).

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Etanol do mycia
1)
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych służących do prowadzenia prac badawczo
rozwojowych, szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 7 (opis przedmiotu zamówienia).
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2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
24300000

3)

Wielkość lub zakres
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych służących do prowadzenia prac badawczo
rozwojowych, szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 7 (opis przedmiotu zamówienia).

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Roztwór wzorcowy
1)
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych służących do prowadzenia prac badawczo
rozwojowych, szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 7 (opis przedmiotu zamówienia).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
24300000

3)

Wielkość lub zakres
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych służących do prowadzenia prac badawczo
rozwojowych, szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 7 (opis przedmiotu zamówienia).

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Rozpuszczalniki
1)
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych służących do prowadzenia prac badawczo
rozwojowych, szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 7 (opis przedmiotu zamówienia).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
24300000

3)

Wielkość lub zakres
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych służących do prowadzenia prac badawczo
rozwojowych, szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 7 (opis przedmiotu zamówienia).

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Odczynniki /III
1)
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych służących do prowadzenia prac badawczo
rozwojowych, szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 7 (opis przedmiotu zamówienia).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
24300000

3)

Wielkość lub zakres
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych służących do prowadzenia prac badawczo
rozwojowych, szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 7 (opis przedmiotu zamówienia).
4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Eter
1)
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych służących do prowadzenia prac badawczo
rozwojowych, szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 7 (opis przedmiotu zamówienia).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
24300000

3)

Wielkość lub zakres
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych służących do prowadzenia prac badawczo
rozwojowych, szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 7 (opis przedmiotu zamówienia).

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Płytki do TLC
1)
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych służących do prowadzenia prac badawczo
rozwojowych, szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 7 (opis przedmiotu zamówienia).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
24300000

3)

Wielkość lub zakres
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych służących do prowadzenia prac badawczo
rozwojowych, szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 7 (opis przedmiotu zamówienia).

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Część I odczynniki chemiczne – 1 400 PLN.
Część II odczynniki do HPLC – 1 700 PLN.
Część III odczynniki /I – 450 PLN.
Część IV odczynniki /II – 700 PLN.
Część V etanol do mycia – 290 PLN.
Część VI roztwór wzorcowy – 9 PLN.
Część VII rozpuszczalniki – 4 600 PLN.
Część VIII odczynniki /III – 100 PLN.
Część IX eter – 100 PLN.
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Część X płytki do TLC – 35 PLN.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury.
Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru dostarczonego Zamawiającemu przedmiotu umowy
podpisany przez obie zainteresowane strony.
Na fakturze mają być szczegółowo wymienione wszystkie pozycje zawarte w zamówieniu.
Na złożenie faktury, która nie będzie zawierała wszystkich pozycji wymienionych w zamówieniu wymagana jest
pisemna zgoda zamawiającego.
Zapłata nastąpi w formie przelewu na wskazany w fakturze numer konta bankowego Wykonawcy w terminie 30
dni od daty otrzymania faktury.
Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił fakturę VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.
W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy.
Podstawą do zapłaty za poszczególne zamówienia będzie podpisany każdorazowo przez obie strony protokół
odbioru sprzętu stanowiący załącznik do niniejszej umowy.
Cena podana obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
— w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z wykonawców wspólnie
składających ofertę oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych;
— reszta dokumentów może być złożona wspólnie: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik
nr 4) składane jest oddzielnie przez każdy podmiot występujący wspólnie, przy czym oświadczenie, zgodnie z
Załącznikiem nr 3 może być złożone wspólnie;
— oferta składana wspólnie musi być podpisana przez przedstawiciela upoważnionego przez wszystkich
występujących wspólnie uczestników postępowania lub musi być podpisana przez każdego uczestnika
występującego wspólnie;
— oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie;
— Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o
udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi zostać przedłożone wraz z ofertą.
Uwaga: treść pełnomocnictwa musi dokładnie określać zakres umocowania;
— wszelka korespondencja będzie dokonywana wyłącznie z pełnomocnikiem;
— wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę; w miejscu, np.
nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich działających wspólnie Wykonawców np.
konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum;
— Zamawiający przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego będzie żądał dostarczenia
umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału
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Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O zamówienie mogą ubiegać
się Wykonawcy, którzy:
— posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
— posiadają wiedzę i doświadczenie;
— dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
— znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, wobec których znajduje zastosowanie
którakolwiek z przesłanek wskazanych w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, wobec których znajduje zastosowanie
przesłanka wskazana w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wymienionych w Rozdziale VII SIWZ. Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił nie później niż na
dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków
określonych w pkt. V.1. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy Ci wykonawcy
wspólnie.
6. Warunek określony w punktach V.2. oraz V.3. winien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
7. Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania
oraz odrzuceniem jego oferty.
Wykonawcy wraz z ofertą składają:
1. wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 24 ust.1 ustawy Pzp:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
2) 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
ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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2. wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp: w celu
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik nr 8
do SIWZ;
3. wymagane dokumenty na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
4. inne dokumenty i oświadczenie, które należy złożyć wraz z ofertą:
1) wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;
2) wypełniony formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
3) oświadczenie o podwykonawcach – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ
zamówienia;
4) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski;
5) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lub potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego lub którzy
nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie
chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert;
6) dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę (osobę uprawnioną do podpisania oferty). W przypadku wykonawców występujących wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów trzecich, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę lub te podmioty;
7) Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących przedstawionych
przez Wykonawców dokumentów;
8) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
— w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z wykonawców wspólnie
składających ofertę oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych;
— reszta dokumentów może być złożona wspólnie: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik
nr 4) składane jest oddzielnie przez każdy podmiot występujący wspólnie, przy czym oświadczenie, zgodnie z
załącznikiem nr 3 może być złożone wspólnie;
— oferta składana wspólnie musi być podpisana przez przedstawiciela upoważnionego przez wszystkich
występujących wspólnie uczestników postępowania lub musi być podpisana przez każdego uczestnika
występującego wspólnie;
— oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie;
— Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o
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udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi zostać przedłożone wraz z ofertą.
Uwaga: treść pełnomocnictwa musi dokładnie określać zakres umocowania;
— wszelka korespondencja będzie dokonywana wyłącznie z pełnomocnikiem;
— wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę; w miejscu, np.
nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich działających wspólnie Wykonawców np.
konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum;
— Zamawiający przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego będzie żądał dostarczenia
umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie;
9) jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt. 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem;
10) dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w Rozd. VII:
10.1) ust. 1 pkt 1–4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie
zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz nie orzeczono wobec
niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
10.2) ust. 1 pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.
4–8, 10 i 11 ustawy;
11) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
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Otwarta
IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Termin dostawy. Waga 40

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ADZP 240UE-68/15

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.2.2016 - 11:30

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 11.2.2016 - 12:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt nr 315902 – ITN (Multi) Akcje
Marie Curie pn.: Decision-making and differentiation entity therapies, Punkty decyzyjne w różnicowaniu komórek
hematopoetycznych, zastosowanie w terapii.
Projekt nr INNOTECH-K2/IN2/65/182982/NCBR/13 „Synteza i nowa technologia produkcji leku zawierającego
inhibitor 5 αlfa – reduktazy”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
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ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołania 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. 27 ust. 2, Pzp. albo w terminie 15 dni-jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
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.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 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.
Na orzeczenie Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do Sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej opis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.12.2015
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