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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Zamawiający: Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą 

Płciową 
Adres: 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 3 

Telefon:  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: 17.04.2015; Nr: 87700-

2015 

Data umieszenia na tablicy ogłoszeń zamawiającego i stronie internetowej: 17.04.2015  

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 134 000 EURO, na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 

907, 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- 1/2015.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 określonych w formularzu asortymentowo – cenowym stosownie do 

sukcesywnie zgłaszanych potrzeb (zamówień) Zamawiającego, szczegółowo opisanych w 

Załączniku nr 2 do SIWZ, stanowiącego integralną jej część. 

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 17 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. 

3.4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

3.5. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie obowiązywania 

umowy w granicach cen ofertowych w danym zakresie. 

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

podatku VAT.  Przez zmianę cen rozumie się także ich obniżenie.   

3.7.  Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:  

-         ustawowej zmiany podatku VAT, zmiana wartości umowy następuje z dniem wejścia w 

życie zmienionej stawki VAT (w takim przypadku zmianie ulegać będzie wartość brutto 

umowy, natomiast ceny jednostkowe netto oraz wartość netto pozostaną niezmienione),  

-        numeru katalogowego produktu,  

-        nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,   

http://www.std.bialystok.pl/
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-        sposobu konfekcjonowania,  

-        liczby opakowań, 

-         wprowadzenia do sprzedaży przez Dostawcę produktu zmodyfikowanego / 

udoskonalonego, 

-       wystąpienia incydentu medycznego dotyczącego przedmiotu objętego umową – 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił produkt zamienny będący odpowiednikiem 

oferowanego w umowie w cenie nie wyższej i jakości nie niższej niż określone w umowie, 

-        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.  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, zawarcia umowy ramowej, 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej.  

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

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

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 

5.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki zawarte w ustawie, 

oraz wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

załącznikami stanowiącymi integralną cześć SIWZ. 

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 

5.2.1.  Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy tj.: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5.2.2. Wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 

5.3. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu oceniane będą według kryterium ,,spełnia 

/nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i 

dokumentów wymaganych przez Zamawiającego wymienionych w SIWZ. 

Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania. 

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy 

mają dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty: 
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6.1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, o treści 

zgodnej ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 

6.1.2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie 

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, o treści zgodnej ze wzorem, 

stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 

6.1.3.   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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

6.1.4.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zgodnie z art. 23 ustawy: 

- wykazanie spełnienia warunków udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 następuje łącznie; 

- wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie 

z art. 24 następuje przez każdego z Wykonawców oddzielnie (każdy z Wykonawców ma 

obowiązek składania  dokumentów i oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu oddzielnie). 

6.1.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

(art. 23 ust. 2 ustawy). Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub 

poświadczonej notarialnie „za zgodność z oryginałem” kopii. 

6.1.6. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej. 

6.1.7. Ofertę wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 

6.1.8. Wypełniony formularz asortymentowo - cenowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 

2 do SIWZ. 

6.1.9. Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym 

zamówieniem. 

6.1.10. Pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy/podmiotów występujących 

wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania Wykonawcy w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

6.1.11. Zaakceptowany i wypełniony projekt umowy dzierżawy /Załączniki nr 4 do SIWZ/ 

i/lub dostawy /Załącznik nr 5 do SIWZ/. 

6.1.12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub 

dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

6.2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia następujących 

oświadczeń i dokumentów: 
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6.2.1. Dokumenty potwierdzające spełnione wymagania ustawowe: 

 - odnośnie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i analizatorów: spełnienie wymagań 

regulowanych Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 r. Nr 

107, poz. 679 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań 

zasadniczych dla wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro 

(Dz.U. z 2011 r. nr 16 poz. 74 i 75 z późn. zm.),  a w szczególności potwierdzenie 

wpisu/zgłoszenia do obowiązujących rejestrów, certyfikaty CE do diagnostyki in vitro, 

potwierdzone Deklaracją Zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE 

wydane przez producenta / wytwórcę / jednostkę notyfikowaną; 

- odnośnie produktów dezynfekcyjnych/biobójczych: spełnienie wymagań regulowanych 

Ustawą o produktach biobójczych (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 242 z późn. zm.), a w 

szczególności dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terytorium RP, 

certyfikaty, potwierdzenie wpisu do obowiązujących rejestrów, 

- jeśli dotyczą lub inne, z podaniem numeru części i pozycji, których dotyczy. 

6.2.2. Materiały informacyjne (np. instrukcje wykonywania badań oraz obsługi analizatorów, 

specyfikacje techniczne, opisy merytoryczne, 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 – w formie papierowej, bez potwierdzenia za 

zgodność z oryginałem.  

6.2.3. Aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych lub preparatów 

niebezpiecznych dla produktów posiadających w składzie substancje sklasyfikowane jako 

niebezpieczne według ustawy z dnia 11.01.2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 

(t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 152 poz. 1222 z późn. zm.) w postaci elektronicznej (np. zapis na 

CD) a dodatkowo dostarczenie w postaci wydruku przez Wykonawcę, na rzecz którego 

zostanie rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

przy pierwszej dostawie przedmiotu zamówienia. 
 

 

7. Opis sposobu przygotowania ofert.  

7.1.     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia. 

7.2.     Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7.3. Oferta zawiera wypełniony formularz „Oferta” (zgodny w treści z wzorem 

przedstawionym w  Załączniku nr 1 SIWZ) oraz niżej wymienione dokumenty: 

7.3.1. Formularz asortymentowo- cenowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ). 

7.3.2. Właściwe oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6. 

7.3.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika 

z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

7.4. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn 

i wierszy. 

7.5.   Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7.6.   Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.  

7.7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę 

podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 

ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na 

podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do 

podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi 

być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
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7.8. Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa - mogą być złożone w 

oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W 

przypadku złożenia kopii, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania „do wglądu” 

oryginału. 

7.9. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone 

na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

7.10. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być dokonane w sposób jednoznaczny i nie 

budzący wątpliwości, a ponadto parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę 

uprawnioną. 

7.11. Jeżeli oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany 

oznaczyć dokumenty zawierające takie informacji umieszczając je w oddzielnej kopercie z 

napisem „ zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 

ust. 4.  

7.12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.  

W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

7.13. 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/ 2015) 

Część Nr ………. Nazwa ……………………………. 

Nie otwierać przed dniem 29.04.2013 r., godz. 11.30” 

 

7.14. 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”. 

8. Miejsce i termin składania ofert. 

8.1.  Oferty winny być złożone w siedzibie Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób 

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

 w terminie do 29.04.2015 r. do godziny 11.00. 

8.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie 

niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

9. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, informacja o sposobie 

porozumiewania się z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń i 

dokumentów. 

9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 38 ustawy, w sposób wskazany w punkcie 9.3 

niniejszej SIWZ. 

9.2. Wszelkie oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawcy dostarczają Zamawiającemu, 

a wymienione w punkcie 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przekazywane są 

pisemnie wraz z Ofertą.  
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9.3. W innych sprawach niż określone w punkcie 6 Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 1 

ustawy dopuszcza przekazywanie pytań, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą: 

1) poczty elektronicznej: m.sokolowska@std.bialystok.pl 

2) faksu: 85 742 36 30. 

9.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują pytania, wnioski, zawiadomienia oraz 

inne informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania a następnie niezwłocznie przesyła w formie 

pisemnej (oryginał).  

9.5. Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia zebrania wszystkich Wykonawców.  

9.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 

terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ.  

9.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ, niezbędny będzie dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o  ten czas. 

9.8. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami osoby: 

        - Marianna Sokołowska Tel. 85 744 52 71, 

        - Barbara Kotowicz tel. 85 742 63 61,  

        - Maciej Szczurzewski tel. 85 742 63 61.  

9.9. Wszelkie zmiany, uzupełnienia treści SIWZ oraz odpowiedzi na zadane 

Zamawiającemu pytania, będą przekazywane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano  SIWZ w formie pisemnej, bez ujawniania źródła zapytania oraz zostaną 

zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

10. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

 

11. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. Św. Rocha 3 w dniu 

29.04.2015 r., o godzinie 11.30. 

12. Informacje o trybie otwarcia, badania i oceny ofert. 

12.1. Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt  11. Otwarcie 

ofert jest jawne.  

12.2. 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. 

12.3. 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. 

12.4. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem poprawy oczywistych omyłek pisarskich i 

rachunkowych, oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty,  

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

12.5 Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
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12.6. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony 

ustawą. 

12.7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

13.1. 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). 

13.2. 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). 

 

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

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

14. Opis kryteriów oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej 

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

kryteria:   

a) cena oferty brutto – waga – 95 % (maksymalna ilość punktów do uzyskania: 95 pkt) 

b) termin dostawy odczynników - waga - 5 % (maksymalna ilość punktów do uzyskania: 

5 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  95  

 

  

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

zastosowaniu wzoru: 

 

                                                                 najkrótszy termin dostawy odczynników  

 liczba punktów oferty ocenianej (T) =   termin dostawy odczynników ocenianej oferty     x  5  

  

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

zamówienia cząstkowego. 

14.2. 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. Każdy pakiet 

oceniany będzie odrębnie. 
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14.3. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą liczbę punktów 

Zamawiający nie będzie dokonywał dla tych ofert zaokrągleń. 

14.4.  Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że zostały złożone dwie lub więcej oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych 

kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną na 

podstawie art. 91 ust. 4 ustawy. 

15.  Unieważnienie postępowania 

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i 2 ustawy. 

 

16. Wymagania dotyczące wadium 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

17. Udzielenie zamówienia 

17.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo Zamówień 

Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), 

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ, 

- została uznana za najkorzystniejszą po  dokonaniu oceny zgodnie z zasadami opisanymi 

w pkt. 14 SIWZ. 

17.2. 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.  

17.3. O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony 

odrębnym pismem. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności związanych z 

zawarciem umowy. 

 

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

 

19. Środki ochrony prawnej 

19.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

19.2. 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) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego. 

19.3. Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa Dział VI- Środki ochrony prawnej, 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 

z późn. zm.). 

 

20. Postanowienia końcowe 
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20.1.  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. 

20.2. 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. 

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

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

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

dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego. 

20.5.Wykonawcy będą informowani o wszystkich czynnościach Zamawiającego, które 

wynikają z ustawy. 

 

Załączniki do SIWZ: 
 

Załącznik nr 1 – wzór oferty, 

Załącznik nr 2 - formularz asortymentowo- cenowy, 

Załącznik nr 3 – oświadczenia, 

Załącznik nr 4 – wzór umowy dzierżawy analizatorów, 

Załącznik nr 5 - wzór umowy dostawy. 

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

