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Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamawiający:
Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową
ul. Stołeczna 2B, 15-879 Białystok
www.std.bialystok.pl
tel. 85 744 52 71, 742 63 61
tel/fax. 85 742 36 30
e-mail: m.sokolowska@std.bialystok.pl (lub marianna74@o2.pl)
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony podstawa prawna art. 39
w związku z art. 10 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 15 części, przy
czym pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć jedną lub kilka części,
wyszczególnionych w ilości i asortymencie określonych w Formularzu asortymentowo –
cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę
częściową oddzielnie. Przedstawienie oferty nieobejmującej całego asortymentu znajdującego
się w danej części spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania.
Każda część wskazana w SIWZ stanowi odrębną część i będzie podlegała odrębnej
procedurze związanej z wyborem oferty najkorzystniejszej. Części wskazane w niniejszej
SIWZ nie podlegają podziałowi. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp.
Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa testów i odczynników laboratoryjnych wraz
z dzierżawą analizatorów oraz dostawa środków dezynfekcyjnych ” z podziałem na 15 części:
- Część Nr 1 - odczynniki do diagnostyki bakteriologicznej z dzierżawą analizatora;
- Część Nr 2 - odczynniki do diagnostyki HIV i Toksoplasma gondii;
- Część Nr 3 - odczynniki i dzierżawa analizatorów do oznaczania DNA Chlamydia
trachomatis metodą Real time-PCR;
- Część Nr 4 - testy VDRL i USR;
- Część Nr 5 - test TPHA;
- Część Nr 6 - odczynniki do wykrywania przeciwciał przeciw Giardia lamblia metodą
immunofluorescencji pośredniej;
- Część Nr 7 - podłoże do hodowli Trichomonas vaginalis;
- Część Nr 8 - test immunoenzymatyczny do wykrywania przeciwciał przeciw Chlamydia
trachomatis klasy IgA i IgG w surowicy krwi;
- Część Nr 9 - dopełniacz liofilizowany świnki morskiej;
- Część Nr 10 - podłoża do diagnostyki mikologicznej i oznaczania mechanizmów oporności;
- Część Nr 11 - krążki do oznaczania lekowrażliwości i szczepy wzorcowe;
- Część Nr 12 - środki do dezynfekcji powierzchni;
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- Część Nr 13 - środki do dezynfekcji rąk;
- Część Nr 14 - środki do dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego;
- Część Nr 15 - środek dezynfekcyjny do fartuchów ochronnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych
części przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 – Formularz asortymentowocenowy, stanowiący integralną część niniejszej SIWZ.
3. Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 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.
4. Zamawiający wymaga, aby asortyment stanowiący przedmiot zamówienia posiadał
wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające go do obrotu na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Zamawiający będzie wymagał wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia,
dostarczenia kart charakterystyki przedmiotu zamówienia, a także - na żądanie
Zamawiającego - atesty i świadectwa, o ile są wymagane prawem.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień w miarę potrzeb na ilość
i rodzaj asortymentów będących przedmiotem postępowania wymienionych w Załączniku Nr
2 do SIWZ dla każdej części postępowania.
Część III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia sukcesywnie w ilościach
wynikających z bieżących zamówień Zamawiającego.
Część IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu w związku z brakiem podstaw do wykluczenia
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.
5 ustawy.
- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1.kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku,
1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku,
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunku.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
Część V WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, w związku z tym nie
wymaga oświadczeń lub dokumentów w tym zakresie.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
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1) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, DOTYCZĄCE
PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – stanowiące Załącznik nr 3 do
SIWZ,
2) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – w terminie
3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5 ( Załącznik nr 6 do SIWZ).
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 którym mowa
w ust. 2 pkt.1).
4. W przypadku 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.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg
formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganych w SIWZ
dokumentach.
5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia dokumentów:
1) Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 7 do SIWZ potwierdzające, że przedmiot
zamówienia umieszczony w ofercie posiada właściwe dokumenty spełniające wymagania
ustawowe oraz zobowiązanie do przedstawienia tych dokumentów na każde żądanie
Zamawiającego (jeśli dotyczą, 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. 2019 r., poz. 175 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 (t.j. Dz.U. 2018 r.,
poz. 2231 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 lub na nośniku
elektronicznym przez Wykonawcę, na rzecz którego zostanie rozstrzygnięte przedmiotowe
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przy pierwszej dostawie przedmiotu
zamówienia.
6. Ogólne warunki składnia ofert przez podmioty występujące wspólnie (konsorcja/spółki
cywilne):
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1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (podmioty te występujące
wspólnie zwane są dalej konsorcjami).
2) W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23
ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na
zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane
za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
3) Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane
przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonawców
lub w formie aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. Spółka cywilna załącza
w/w pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika w/w pełnomocnictwo poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę.
Konsorcjum dołącza w/w pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione
pełnomocnictwo.
4) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa
w ust. 1).
5) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie zamówienia.
6) Dla uznania ważności, oferta złożona przez konsorcja musi zawierać dokumenty
wymienione w Części V ust 2.
7) Oferta złożona przez konsorcjum musi spełniać następujące dodatkowe wymogi:
7.1) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie;
7.2) oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie
i z osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę;
7.3) należy załączyć pełnomocnictwo dla reprezentowania konsorcjum, zgodnie z ust. 3)
niniejszej części SIWZ; pełnomocnictwo musi w swej treści zawierać wskazanie
niniejszego postępowania;
7.4) pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz
każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę;
7.5) realizacja całości kontraktu, łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie
przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie;
7.6) spełniać wszystkie wymagania odnośnie uprawnień do uczestnictwa w przetargu.
8) W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum:
8.1) formularz oferty podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie
konsorcjum (dotyczy całego konsorcjum); na pierwszej stronie należy wpisać
informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum;
8.2) każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować,
że nie podlega wykluczeniu - Załącznik nr 3 do SIWZ – (podpisuje pełnomocnik lub
wszyscy członkowie konsorcjum);
8.3) inne niewymienione dokumenty, oświadczenia podpisuje/parafuje pełnomocnik lub
wszyscy członkowie konsorcjum.
9) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym, jako reprezentant pozostałych (pełnomocnik).
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10) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może
zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
Część VI INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywaniu oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
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.
2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Forma pisemna jest obligatoryjna dla formularza oferty (również jej zmiany i wycofania),
umowy oraz oświadczeń i dokumentów, wymienionych w Części 5 SIWZ (również w
wypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w Części 5 pkt 2 ppkt 2)
SIWZ).
Część VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane.
Część VIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą lub na wniosek
Zamawiającego, przy czym Zamawiający na co najmniej 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą może zwrócić się tylko raz do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Część IX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wypełniony przez Wykonawcę Formularz ofertowy (wzór – Załącznik 1 do SIWZ),
2) Formularz asortymentowo-cenowy (wzór – Załącznik nr 2 do SIWZ),
3) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania (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,
5) Zaakceptowane zapisy umowy dostawy stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ i umowy
dzierżawy analizatorów (jeśli dotyczy) stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ,
6) Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 7 do SIWZ potwierdzające, że przedmiot
zamówienia umieszczony w ofercie posiada właściwe dokumenty spełniające wymagania
ustawowe,
7) Stosując art. 24aa ustawy Pzp, 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.
8) Dokumenty składane po otwarciu ofert:
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
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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).
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, samodzielnie lub wspólnie z innymi
Wykonawcami. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony
z postępowania.
3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną, czytelną i trwałą
techniką, oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Każda zapisana strona oferty
musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta zestawiona w sposób trwale
połączony.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Nie dopuszcza się jakichkolwiek poprawek, skreśleń w treści oferty wraz z załącznikami,
bez jednoczesnego podpisania się przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy przy
naniesionych poprawkach, skreśleniach, itp.
6. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą), adresem Wykonawcy i
zaadresowane:
Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową
15-879 Białystok, ul. Stołeczna 2B
Oferta na „Dostawę testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą
analizatorów oraz dostawę środków dezynfekcyjnych” (ZP - 1/ 2019)
Część Nr ………. Nazwa …………………………….
Nie otwierać przed dniem 25.06.2019 r., godz. 11.30”
7. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert ma prawo zastrzec w ofercie, że
wskazane przez niego informacje, stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane.
Wykonawca ma obowiązek wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Zastrzeżenie
nie
może
dotyczyć
informacji
zawartych
w art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. Utajnienie informacji nie stanowiących tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zostanie
uznane za bezskuteczne i w konsekwencji powyższego Zamawiający dokona ich odtajnienia.
IX.1. WYJAŚNIENIA treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ.
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 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.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku
o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści SIWZ.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym
Zamawiający przekazał SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona
na stronie internetowej Zamawiającego www.std.bialystok.pl
6. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający
może zmienić treść SIWZ.
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7. Dokonaną zmianę SIWZ, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej www.std.bialystok.pl
8. W przypadku, gdy w wyniku zmiany treści SIWZ dojdzie do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
10. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej www.std.bialystok.pl
IX.2. ZMIANA i wycofywanie oferty
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert lub wycofać ofertę.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak przy
składaniu ofert z dopiskiem „ZMIANA”.
3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak
wprowadzanie zmian), z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
5. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożoną ofertą. Koperty ofert
wycofywanych nie będą otwierane.
IX.3. KOREKTA oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych
1. Zamawiający poprawi w ofercie:
1.1 oczywiste omyłki pisarskie,
1.2 oczywiste omyłki rachunkowe,
1.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Zamawiający, poprawiając oczywiste omyłki rachunkowe, uwzględni konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek.
IX.4. UNIEWAŻNIENIE postępowania
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1.1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
1.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
1.3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
1.4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
IX .5. ODRZUCENIE ofert
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
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1.1. będzie ona niezgodna z ustawą Pzp;
1.2. treść oferty nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp;
1.3. złożenie oferty stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
1.4. zawierać będzie rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
1.5. zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego;
1.6. zawierać będzie błędy w obliczeniu ceny lub kosztu a Wykonawca w terminie 3 dni od
dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w
art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp;
1.7. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
1.8. wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu
związania ofertą;
1.9. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
4. O odrzuceniu ofert Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając jednocześnie
uzasadnienie faktyczne i prawne.
Część X MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Miejsce oraz termin składania ofert.
Oferty winny być złożone w siedzibie Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób
Przenoszonych Drogą Płciową, 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 2B, Sekretariat (I piętro).
w terminie do 25.06.2019 r. do godziny 11.00.
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie Ośrodka
Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową, 15-879 Białystok, ul.
Stołeczna 2B, pokój nr 3 (parter).
3.

4.
5.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane
zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny,
terminu dostawy przedmiotu zamówienia.
Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny i terminu dostawy przedmiotu zamówienia, zawartych w ofertach.

Część XI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
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1.
2.

3.

4.

5.

6.

Cena musi być podana w PLN (Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w
walutach obcych).
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).
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).
Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego w
poszczególnych pozycjach w formularzu asortymentowo – cenowym spowoduje
odrzucenie oferty.
Podana przez Wykonawcę cena jednostkowa musi uwzględniać wszelkie koszty
związane z dostawą i transportem do Zamawiającego, opakowaniem, oznakowaniem,
ubezpieczeniem.
Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy
i nie będą podlegały zmianom.

Część XII
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE
SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1.1. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania;
1.2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. 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 - waga - 40 % (maksymalna ilość punktów do uzyskania: 40 pkt)
Ocena ofert w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostanie dokonana wg
następujących zasad:
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 (T)” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu
wzoru:
najkrótszy termin dostawy
liczba punktów oferty ocenianej (T) = termin dostawy ocenianej oferty

x 40

Uwaga: maksymalny termin dostawy nie może być dłuższy niż 10 dni od daty złożenia
zamówienia cząstkowego.
3. 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
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sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów.
4. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
4.1. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców o:
1) 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;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
4.2. Zamawiający zamieści w/w informacje na stronie internetowej (www.std.bialystok.pl) i w
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń – parter);
4.3. 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.
4.4. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
4.5. Zamawiający udostępni (w określonym miejscu i czasie) do wglądu jawną część
dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego.
4.6. Wykonawcy będą informowani o wszystkich czynnościach Zamawiającego, które
wynikają z ustawy.
Część XIII
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183
ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu wskazanego wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona
tylko jedna oferta lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego
wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
Część XIV
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
Część XV ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, które zostaną wprowadzone do
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo
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wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
Postanowienia istotne dla Zamawiającego określają: wzór umowy dzierżawy analizatorów
Załącznik nr 4 oraz wzór umowy dostawy Załącznik nr 5, stanowiące integralną część SIWZ.
Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania
umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy.
Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
Część XVI
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ przysługujących
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej, prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu na stronie internetowej Urzędu
Zamówień Publicznych.
3. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy przysługuje odwołanie.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla
tego rodzaju podpisu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
8. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia
odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane
w inny sposób.
11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
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12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 10 i 11 wnosi się w terminie 5
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć
termin składania ofert.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego zgodnie
z zasadami określonymi w art. 185 ustawy Pzp.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.

Część XVII Załączniki do SIWZ
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią załączniki:
1) Załącznik nr 1 – wzór oferty,
2) Załącznik nr 2 - formularz asortymentowo- cenowy,
3) Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowaniazałączyć do oferty,
4) Załącznik nr 4 – wzór umowy dzierżawy analizatorów,
5) Załącznik nr 5 - wzór umowy dostawy,
6) 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,
7) Załącznik nr 7 - Oświadczenie potwierdzające, że przedmiot zamówienia umieszczony w
ofercie posiada właściwe dokumenty spełniające wymagania ustawowe.
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