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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307168-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Puławy: Aparatura kontrolna i badawcza
2011/S 188-307168
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
Osoba do kontaktów: mgr Agata Wawer, mgr Aneta Kruk, mgr Anna Kasprzak
24-100 Puławy
POLSKA
Tel.: +48 818893228
E-mail: agata.wawer@piwet.pulawy.pl
Faks: +48 818862595
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.piwet.pulawy.pl
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
Inny: jednostka badawczo - rozwojowa

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: weterynaria

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 aparatury laboratoryjnej oznaczenie postępowania DZ-2501/19400/1841/11.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS PL315

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
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II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa aparatury laboratoryjnej z podziałem na zadania:
— inkubator CO2 (2 szt.),
— mikrowirówki z wyposażeniem (2 kpl),
— zamrażarka niskotemperaturowa (1 szt.),
— termocykler do testów PCR (2 szt.),
— analizator biochemiczny weterynaryjny (1 szt.),
— system dokumentacji żeli elektroforetycznych wraz z komorą do elektroforezy (1 szt.),
— mikroskop odwrócony (2 szt.),
— wytrząsarka orbitalna (1 szt.),
— pompa prożniowo-ciśnieniowa odporna chemicznie (1 szt.),
— aparat do ekstrakcji kwasów nukleinowych z wyposażeniem lab.(1 szt.),
— termoblok (1 szt.), mieszadło typu vortex (5 szt.).

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38500000

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
Łącznie 13 zadań.
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
Szacunkowa wartość bez VAT: 170 626,00 EUR

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
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
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Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: inkubator CO2
1)
Krótki opis
Inkubator CO2 z płaszczem wodnym.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38500000

3)

Wielkość lub zakres
Szt. 2.
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Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
Szacunkowa wartość bez VAT: 60 500,00 PLN
4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: mikrowirówka
1)
Krótki opis
Mikrowirówka z wyposażeniem.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38500000

3)

Wielkość lub zakres
2 kpl.
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
Szacunkowa wartość bez VAT: 39 800,00 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: zamrażarka niskotemperaturowa
1)
Krótki opis
Zamrażarka niskotemperaturowa z systemem awaryjnego podtrzymywania temperatury.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38500000

3)

Wielkość lub zakres
1 szt.
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
Szacunkowa wartość bez VAT: 40 000,00 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: termocykler
1)
Krótki opis
Termocykler do testów PCR w czasie rzeczywistym.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38500000

3)

Wielkość lub zakres
1 szt.
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
Szacunkowa wartość bez VAT: 112 000,00 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: termocykler
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1)

Krótki opis
Termocykler do testów PCR w czasie rzeczywistym z laptopem.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38500000

3)

Wielkość lub zakres
1 szt.
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
Szacunkowa wartość bez VAT: 112 000,00 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 6
Nazwa: analizator biochemiczny
1)
Krótki opis
Analizator biochemiczny weterynaryjny.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38500000

3)

Wielkość lub zakres
1 szt.
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
Szacunkowa wartość bez VAT: 31 000,00 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: system dokumentacji żeli
1)
Krótki opis
System dokumentacji żeli elektroforetycznych wraz z komora do elektroforezy.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38500000

3)

Wielkość lub zakres
1 szt.
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
Szacunkowa wartość bez VAT: 50 000,00 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: mikroskop
1)
Krótki opis
Mikroskop odwrócony.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38500000

3)

Wielkość lub zakres
2 szt.
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Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
Szacunkowa wartość bez VAT: 40 600,00 PLN
4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: wytrząsarka
1)
Krótki opis
Wytrząsarka orbitalna.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38500000

3)

Wielkość lub zakres
1 szt.
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 100,00 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: pompa próżniowo-ciśnieniowa
1)
Krótki opis
Pompa próżniowo-ciśnieniowa odporna chemicznie.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38500000

3)

Wielkość lub zakres
1 szt.
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 250,00 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: aparat do ekstrakcji kwasów nukleinowych
1)
Krótki opis
Aparat do ekstrakcji kwasów nukleinowych z wyposażeniem laboratoryjnym.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38500000

3)

Wielkość lub zakres
1 kpl
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
Szacunkowa wartość bez VAT: 151 200,00 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
Nazwa: termoblok
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1)

Krótki opis
Termoblok.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38500000

3)

Wielkość lub zakres
1 szt.
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 000,00 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 13
Nazwa: mieszadło
1)
Krótki opis
Mieszadło typu vortex.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38500000

3)

Wielkość lub zakres
5 szt.
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 100,00 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 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 1- inkubator CO2 z płaszczem wodnym (2 szt.) – 1 500,00 PLN.
Część 2 – mikrowirówka stołowa z chłodzeniem, rotor, mini wirówka laboratoryjna z wirnikiem do pasków
mikroprobówek do PCR (2 zestawy) – 1 000,00 PLN.
Część 3 – zamrażarka niskotemperaturowa z systemem awaryjnego podtrzymywania temperatury (1 szt.) - 1
000,00 PLN.
Część 4 – termocykler do testów PCR w czasie rzeczywistym (1 szt.) - 2 500,00 PLN.
Część 5 – termocykler do testów PCR w czasie rzeczywistym z laptopem (1 szt.) - 2 500,00 PLN.
Część 6 –analizator biochemiczny weterynaryjny (1 szt.) - 700,00 PLN.
Część 7 – system dokumentacji żeli elektroforetycznych wraz z komorą do elektroforezy (1 szt.) - 1 000,00 PLN.
Część 8 – mikroskop odwrócony (2 szt.) - 1 000,00 PLN.
Część 9 – wytrząsarka orbitalna (1 szt.) - nie jest wymagane.
Część 10 – pompa próżniowo – ćiśnieniowa odporna chemicznie (1 szt.) – nie jest wymagane.
Część 11 – aparat do ekstrakcji kwasów nukleinowych z wyposażeniem laboratoryjnym (1 szt.) – 3 500,00 PLN.
Część 12 – termoblok (1 szt.) – nie jest wymagane.
Część 13 – mieszadło typu vortex (5 szt.) – nie jest wymagane.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
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III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełniania warunków
dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w
pkt. 6 SIWZ, dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny
musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie
możliwe po upływie terminu składania ofert na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiadanie środków finansowych
lub zdolność kredytową.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Na kwotę nie mniejszą niż wartość przedmiotu
zamówienia – części, na którą wykonawca składa ofertę,

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zrealizowaniei w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co
najmniej 3 dostawy przedmiotu zamówienia o oraz potwierdzą, że dostawy te zostały wykonane z należyta
starannością.

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
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
Najniższa cena

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:
DZ-2501/19400/1841/11

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
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nie
IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.11.2011 - 12:00

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: 7.11.2011 - 13:00
Miejscowość
Sala seminaryjna w siedzibie PIWet-PIB w Puławach, Al. Partyzantów 57.
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: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.9.2011
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