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ZAMAWIAJĄCY 

Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy      

Chorób Przenoszonych Drogą Płciową 

ul. Św. Rocha 3 

15-879 Białystok 

tel. 85 744 52 71, 742 63 61 

tel/fax. 85 742 36 30 

e-mail: m.sokolowska@std.bialystok.pl 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

 

 
NAZWA POSTĘPOWANIA   

Dostawa testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów  oraz 

dostawa środków dezynfekcyjnych 

 

znak: ZP-1/2017 

 

TRYB POSTĘPOWANIA 

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej 135 tys. EURO 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Termin składania ofert – do dnia 14.06.2017 r. do godz. 11:00 

Termin otwarcia ofert – dnia 14.06.2017 r. o godz. 11:30 

Miejsce składania ofert:  

Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową, 15-879 Białystok, 

ul. Św. Rocha 3, SEKRETARIAT – I piętro 

Miejsce otwarcia ofert: 

Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową, 15-879 Białystok, 

ul. Św. Rocha 3, POKÓJ NR 3 - parter 

  

 

Białystok 2017-05-29                                                           Zatwierdzam 

         Marianna Sokołowska 

        p.o. dyrektora 

     

mailto:m.sokolowska@std.bialystok.pl
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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową 
Adres: 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 3 

Tel:  85 742 63 61, tel/fax 85 742 36 30 

e-mail: m.sokolowska@std.bialystok.pl  

NIP: 542-10-10-636   Regon: 050206760 

Ogłoszenia o przetargu:  
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nr: 519615-N-2017 z 

dnia 2017-05-29. 

Data umieszenia na tablicy ogłoszeń zamawiającego i stronie internetowej: 30.05.2017 r. 

Strona internetowa, na której zamieszczono SIWZ – www.std.bialystok.pl 

 

2. Tryb udzielania zamówienia 

2.1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej 135 000 EURO, na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 

2164, z późn. zm.). 

2.2.Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zastosowane 

jest pojęcie „ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o 

której mowa w pkt 2.1. 

2.3. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  

ZP- 1/2017.Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się 

na wyżej podane oznaczenie. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa testów i odczynników laboratoryjnych wraz z 

dzierżawą analizatorów  oraz dostawa środków dezynfekcyjnych w ilościach i w 

asortymencie szczegółowo opisanych w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym 

Załącznik nr 2 do SIWZ. 

3.2. Wspólny Słownik Zamówień - CPV 33.69.65.00-0: Odczynniki laboratoryjne; CPV 

38.43.40.00-6: Analizatory; CPV 33.63.16.00-8: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne. 

3.3. Zamówienie podzielono na 16 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych na poszczególne części. Nie dopuszcza natomiast możliwości składania ofert 

częściowych w obrębie jednej części. Przedstawienie oferty nieobejmującej całego 

asortymentu znajdującego się w danej części spowoduje jej odrzucenie bez dalszego 

rozpatrywania. 

3.6. Ceny nie ulegną zmianie przez okres trwania umowy, za wyjątkiem ustawowej zmiany 

podatku VAT.  W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiana następuje z dniem wejścia 

w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. 

3.7.  Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:  

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany 

umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy. 

Zmiana umowy w  stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy jest możliwa gdy: 

a) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, 

przejęć, itp.); 

 b) w przypadku zmiany nazwy, numeru katalogowego przedmiotu zamówienia;  

c ) w przypadku zmiany konfekcjonowania (wielkości opakowań) - nastąpi przeliczenie ilości 

na odpowiednią ilość opakowań bądź ilości sztuk w opakowaniu; 

http://www.std.bialystok.pl/
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d) w przypadku wymiany / uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy:  

-        zaistnieje konieczność wymiany/uzupełnienia elementów składowych aparatury w 

związku z postępem technologicznym. 

Powyższe zmiany nie mogą skutkować podwyższeniem ceny jednostkowej oraz wartości  

umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 

 

3.8. Zamawiający uznaje, że Wykonawca przystępujący do przetargu akceptuje bez 

zastrzeżeń warunki dostawy i/lub dzierżawy przedmiotu zamówienia oraz warunki projektu 

umów określonych w niniejszej SIWZ.  

3.9.  Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp. Zamawiający nie przewiduje  
możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy,  

3.10.Informacja o umowie ramowej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy 

ramowej. 

3.11.Udział podwykonawców: 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy;  

2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców; 

3) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy; 

4) postanowienie ppkt 3) stosuje się wobec dalszych podwykonawców; 

5) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia  -  24 miesiące od dnia podpisania umowy. 

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia sukcesywnie w ilościach wynikających 

z bieżących potrzeb (zamówień) Zamawiającego (w dniach od poniedziałku do piątku). 
 

5.Warunki udziału w postępowaniu   

5.1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu. 

5.2.Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu. 
5.3.W wypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

warunek, o którym mowa w pkt.5.1, jest spełniony, gdy żaden z podmiotów 
składających wspólną ofertę nie podlega wykluczeniu. 

5.4.Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a 
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

 

6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy 
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanek, o których 
mowa w art. 24 ust. 5 ustawy. 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia 
oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 
Zamawiającego 

7.1.Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w 
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu. 
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7.2.W wypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
wykazuje brak podstaw wykluczenia. 

7.3.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia  
z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu,  
o których mowa w pkt. 7.1. 

7.4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach  
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.1. 

7.5.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór Załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

7.6.Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7.1, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa pkt. 5.1 SIWZ, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7.7.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i 

dokumentów: 

1) Dokumenty potwierdzające spełnione wymagania ustawowe (jeśli dotyczą lub inne, z 

podaniem numeru części i pozycji, których dotyczy) np:  

- spełnienie wymagań regulowanych Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 211 z późn. zm.), 

 - spełnienie wymagań regulowanych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do 

diagnostyki in vitro (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 1127 z późn. zm.),  

- spełnienie wymagań regulowanych Ustawą o produktach biobójczych (Dz.U. 2015 r., 

poz. 1926 z późn. zm.); 

2) Materiały ( np. instrukcje wykonywania badań oraz obsługi analizatorów, specyfikacje 

techniczne itp.) w języku polskim, zawierające informacje o parametrach, cechach 

techniczno - użytkowych i charakterystyce oferowanych wyrobów dla potwierdzenia i 

udokumentowania spełniania wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotu 

zamówienia określonych w SIWZ;  

3)  Aktualne karty charakterystyki preparatów/ produktów/odczynników niebezpiecznych 

zgodnie z wymaganiami ustawowymi - dostarczenie w postaci wydruku przez 

Wykonawcę, na rzecz którego zostanie rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego przy pierwszej dostawie przedmiotu zamówienia. 
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8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami 

8.1.Ze strony Zamawiającego pracownikami upoważnionymi do porozumiewania się z 
Wykonawcami w sprawach zamówienia są: Marianna Sokołowska tel. 85 744 52 71, 
m.sokolowska@std.bialystok.pl; Barbara Kotowicz tel. 85 742 63 61. 

8.2.Wykonawca i Zamawiający będą obowiązani przekazywać wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje drogą elektroniczną lub faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. W każdym wypadku dopuszczalna też 
będzie forma pisemna porozumiewania się stron postępowania. Forma pisemna będzie 
obligatoryjna dla oferty (również jej zmiany i wycofania), umowy oraz oświadczeń i 
dokumentów, wymienionych w punkcie 7. SIWZ (również w wypadku ich złożenia w 
wyniku wezwania, o którym mowa w p pkt. 7.6 SIWZ). 

8.3.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

8.4.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt. 8.3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 
8.3. 

8.5.Pytanie powinno być opatrzone nazwą składającego je Wykonawcy. Treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.std.bialystok.pl w 
miejscu niniejszego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. Wykonawcy 
proszeni są, o ile to możliwe, o przekazanie treści zapytań również drogą elektroniczną,  
w formacie edytowalnym („.doc”, „.docx”, itp.). 

8.6.Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa 
w art. 38 ust. 3 ustawy, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

8.7.Jeżeli Zamawiający wprowadzi przed terminem składania ofert jakiekolwiek zmiany w 
treści SIWZ, zostaną one zamieszczone na stronie internetowej www.std.bialystok.pl 

 

9. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

10. Termin związania ofertą 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 10. Opis sposobu przygotowywania ofert 
11.1.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

11.2.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

11.3.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

11.4.Oferta powinna zawierać:  

1) Formularz ofertowy (wzór – Załącznik 1 do SIWZ),  

2) Formularz asortymentowo-cenowy (wzór – Załącznik nr 2 do SIWZ), 

3) Oświadczenia wymienione w pkt. 7.1 – 7.4 (wzór Załącznik nr 3 do SIWZ), 

4) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu 
Wykonawcy – jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwa winny być przedłożone w formie oryginału 
lub kopii poświadczonej notarialnie. 

mailto:m.sokolowska@std.bialystok.pl
http://www.std.bialystok.pl/
http://www.std.bialystok.pl/
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11.5.Załączniki do SIWZ są wzorami. Zamawiający zaleca ich użycie w składanej ofercie. 
Dopuszcza się zamieszczenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod 
warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadała treści formularzy załączonych do SIWZ.   

11.6.Oferta, aby była ważna, musi być podpisana przez Wykonawcę, przedstawicieli 
Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po 
stronie Wykonawcy upoważnionej do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne 
upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty. Wszystkie strony, na których 
zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, powinny być parafowane przy miejscu 
naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.  

11.7.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, spięta w sposób trwały z 
ponumerowanymi stronami. 

11.8.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji podawanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
Dokumenty zawierające zastrzeżone informacje należy spiąć oddzielnie z zaznaczeniem: 
„Dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” – w przeciwnym wypadku cała oferta 
traktowana będzie jako jawna. 

11.9.Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 

(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane:  

Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową 

15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 3 

i opisane: Oferta na „Dostawę testów i odczynników laboratoryjnych wraz z 

dzierżawą analizatorów  oraz dostawę środków dezynfekcyjnych (ZP - 1/ 2017) 

Część Nr ………. Nazwa ……………………………. 

Nie otwierać przed dniem 14.06.2017 r., godz. 11.30” 

 

11.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być 

doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu 

składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być 

opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie 

wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
12.1. Miejsce oraz termin składania ofert. 

       Oferty winny być złożone w siedzibie Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób 

Przenoszonych Drogą Płciową, 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 3, Sekretariat. 

       w terminie do 14.06.2017 r. do godziny 11.00. 
 

12.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 

       Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2017 r. o godz. 11:30 w siedzibie Ośrodka 
Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową, 15-879 Białystok, 
ul. Św. Rocha 3, pokój nr 3. 

 

13. Informacje o trybie otwarcia, badania i oceny ofert 

13.1. Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt  12. Otwarcie 

ofert jest jawne.  

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1239114:part=a8u3:nr=1&full=1
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13.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający 

odczyta nazwę (firmę), adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje 

dotyczące ceny oferty i terminu dostawy. 

13.3. Na posiedzeniu niejawnym Komisji, oferty będą podlegały badaniu pod względem 

formalnym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania każdego z 

Wykonawców w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat złożonej oferty. 

Dodatkowe wyjaśnienia, winny być udzielane na piśmie. 

13.4. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

13.5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste pomyłki pisarskie oraz pomyłki 

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę, w którego 

ofercie dokonano poprawek. 

13.6. Zamawiający poprawi pomyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony 

ustawą. 
 

14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

14.1. Cena całkowita oferty brutto stanowiąca sumę wartości wszystkich elementów 

zamówienia, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia wraz z 

obowiązującym w przepisach podatkiem VAT, wyrażona w złotych, podana cyfrowo i 

słownie, zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu Oferty 

(Załącznik nr 1 do SIWZ). 

14.2. Wykonawca wskazuje także ceny jednostkowe i wartości netto i brutto  w zestawieniu 

dla poszczególnych części, dla których składana jest oferta i przedstawia w formularzu 

asortymentowo – cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ). 

 

14.3. Obliczenia należy wykonać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

15. Opis kryteriów oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej 

15.1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej w oparciu o następujące 

kryteria:   

a) cena oferty brutto – waga – 60 % (maksymalna ilość punktów do uzyskania: 60 pkt) 

b) termin dostawy odczynników - waga - 40 % (maksymalna ilość punktów do 

uzyskania: 40 pkt) 

W kryterium „cena oferty brutto (C)” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu 

wzoru: 

 

                                                                           najniższa cena oferty brutto  

          liczba punktów oferty ocenianej (C) =   cena oferty ocenianej brutto     x  60  

 

  

W kryterium „termin dostawy odczynników (T)” ocena ofert zostanie dokonana przy 

zastosowaniu wzoru: 
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                                                                 najkrótszy termin dostawy odczynników  

 liczba punktów oferty ocenianej (T) =  termin dostawy odczynników ocenianej oferty     x  40  

  

Uwaga: maksymalny termin dostawy nie może być dłuższy niż 10 dni od daty złożenia 

zamówienia cząstkowego. 

15.2. Ocena końcowa oferty jest to suma punktów za dwa kryteria (C +T). Wynik – oferta z 

największą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 

zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia 

zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów.  

16. Informacje o udzieleniu zamówienia publicznego 

16.1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

       - odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, 

       - odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ, 

       - została uznana za najkorzystniejszą po  dokonaniu oceny zgodnie z zasadami 

opisanymi w pkt. 15 SIWZ. 

16.2. Umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie 

wybrana Zamawiający zawrze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu 

związania ofertą.  

16.3. O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony 

odrębnym pismem. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności 

związanych z zawarciem umowy. 

16.4. Zawarcie umowy nastąpi na podstawie wzoru Zamawiającego-wzór Załącznik nr 4 

i/lub wzór Załącznik nr 5. 

16.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty 

najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert złożonych bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, 

o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

 

17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 
 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
18.1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

18.3.Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 

cenę; 

2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego; 

5) opisu przedmiotu zamówienia; 
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6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

18.3.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 
18.4.Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy 

– Środki ochrony prawnej. 
 

19. Postanowienia końcowe 

19.1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 

zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

-  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 

nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny 

ofert i łączną punktację; zamieści w/w informacje na stronie internetowej 

(www.std.bialystok.pl) i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń 

– parter); 

-  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

19.2. Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie 

postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później 

niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

19.3. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 

lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

19.4. Zamawiający udostępni (w określonym miejscu i czasie) do wglądu jawną część 

dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego. 

19.5.Wykonawcy będą informowani o wszystkich czynnościach Zamawiającego, które 

wynikają z ustawy. 
 

 

 

 

Wykaz załączników do niniejszej SIWZ: 
Załącznik nr 1 – wzór oferty, 

Załącznik nr 2 - formularz asortymentowo- cenowy, 

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania-

załączyć do oferty, 

Załącznik nr 4 – wzór umowy dzierżawy analizatorów, 

Załącznik nr 5 - wzór umowy dostawy, 

Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia dotyczącego przynależności lub braku przynależności do 

grupy kapitałowej – nie załączać do oferty  - Wykonawca przekaże to oświadczenie 

Zamawiającemu w ciągu 3 dni od publikacji na stronie Zamawiającego informacji z otwarcia 

ofert. 

 

http://www.std.bialystok.pl/

