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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414996-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Analizatory widma
2019/S 170-414996

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Wacława Dąbrowskiego
ul. Rakowiecka 36
Warszawa
02-532
Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Ćwiek
E-mail: rafal.cwiek@ibprs.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ibprs.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.ibprs.pl/zamowienia-publiczne/trwajace
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: naukowo-badawcza

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa nowego, nieużywanego systemu do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów wykorzystującego
technologię spektrometrii masowej z użyciem desorpcji / jonizacji laserowej wspomaganej matrycą z analiza...
Numer referencyjny: DA.22.5.2019.DA

II.1.2) Główny kod CPV
38433300

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:rafal.cwiek@ibprs.pl
www.ibprs.pl
https://bip.ibprs.pl/zamowienia-publiczne/trwajace
https://miniportal.uzp.gov.pl/


Dz.U./S S170
04/09/2019
414996-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 4

04/09/2019 S170
https://ted.europa.eu/
TED

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

2 / 4

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa nowego, nieużywanego systemu do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów wykorzystującego
technologię spektrometrii masowej z użyciem desorpcji / jonizacji laserowej wspomaganej matrycą z
analizatorem czasu przelotu - MALDI-TOF, z aktualną biblioteką widm referencyjnych pozwalającą na
identyfikację bakterii, drożdży i grzybów strzępkowych

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa nowego, nieużywanego Systemu do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów wykorzystującego
technologię spektrometrii masowej z użyciem desorpcji / jonizacji laserowej wspomaganej matrycą z
analizatorem czasu przelotu - MALDI-TOF, z aktualną biblioteką widm referencyjnych pozwalającą na
identyfikację bakterii, drożdży i grzybów strzępkowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany zawartej umowy szczegółowo opisanej w §9 Wzoru
umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
Informacja o możliwości i warunkach zmiany zawartej umowy

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/10/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/10/2019
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36 w sali konferencyjnej 321, Polska

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem
MiniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) do dnia 07.10.2019 r. do godz. 10:00. Sposób przygotowania oferty
Został określony w Rozdziale II SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do
Siedziby Zamawiającego, tj. bezpośrednio do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń Instytutu
Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, ul. Rakowiecka 36, 02-532
Warszawa; do pomieszczeń Zakładu Mikrobiologii po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym.

VI.4) Procedury odwoławcze

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl

