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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378881-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2020/S 155-378881

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Adres pocztowy: ul. Powsińska 69/71
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-903
Państwo: Polska
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl 
Tel.:  +48 226946359
Faks:  +48 226946076
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.centrum.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.centrum.gov.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja gospodarki budżetowej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: realizacja zadań na potrzeby administracji rządowej

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Numer referencyjny: 2020/55

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego 
Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa mieszczącego się w Toruniu (87-100) przy 
ul. Żwirki i Wigury 73.
2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do dokumentacji 
przetargowej – Istotne postanowienia umowy oraz Załączniku nr 2 do dokumentacji przetargowej – Opis 
przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 5 części.
8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z zapisem sekcja II.2.14) Informacje dodatkowe 
ogłoszenia dla każdej z części.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Automatyczny system izolacji DNA/RNA (96 wells) King Fisher
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38900000 Różne przyrządy do badań lub testowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centralne Laboratorium GIORIN, ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego 
Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa mieszczącego się w Toruniu (87-100) przy 
ul. Żwirki i Wigury 73.
2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do dokumentacji 
przetargowej - Istotne postanowienia umowy oraz Załączniku nr 2 do dokumentacji przetargowej - Opis 
przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2020
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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
1. Wymagany termin wykonania zamówienia: zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie dłużej niż do 15 grudnia 
2020 r.
2. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2 300,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wirówka laboratoryjna
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centralne Laboratorium GIORIN, ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego 
Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa mieszczącego się w Toruniu (87-100) przy 
ul. Żwirki i Wigury 73.
2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do dokumentacji 
przetargowej - Istotne postanowienia umowy oraz Załączniku nr 2 do dokumentacji przetargowej - Opis 
przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2020
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wymagany termin wykonania zamówienia: zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie dłużej niż do 15 grudnia 
2020 r.
2. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 160,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Blok wymienny do aparatu LightCycler480 II Roche
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38900000 Różne przyrządy do badań lub testowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centralne Laboratorium GIORIN, ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego 
Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa mieszczącego się w Toruniu (87-100) przy 
ul. Żwirki i Wigury 73.
2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do dokumentacji 
przetargowej - Istotne postanowienia umowy oraz Załączniku nr 2 do dokumentacji przetargowej - Opis 
przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2020
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
1. Wymagany termin wykonania zamówienia: zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie dłużej niż do 15 grudnia 
2020 r.
2. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 500,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Automatyczny ekstraktor kwasów nukleinowych
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38900000 Różne przyrządy do badań lub testowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centralne Laboratorium GIORIN, ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego 
Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa mieszczącego się w Toruniu (87-100) przy 
ul. Żwirki i Wigury 73.
2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do dokumentacji 
przetargowej - Istotne postanowienia umowy oraz Załączniku nr 2 do dokumentacji przetargowej - Opis 
przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2020
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
1. Wymagany termin wykonania zamówienia: zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie dłużej niż do 15 grudnia 
2020 r.
2. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3 000,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aparat do automatycznego przygotowywania i rozlewania podłoży mikrobiologicznych
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38900000 Różne przyrządy do badań lub testowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Centralne Laboratorium GIORIN, ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego 
Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa mieszczącego się w Toruniu (87-100) przy 
ul. Żwirki i Wigury 73.
2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do dokumentacji 
przetargowej - Istotne postanowienia umowy oraz Załączniku nr 2 do dokumentacji przetargowej - Opis 
przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2020
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
1. Wymagany termin wykonania zamówienia: zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie dłużej niż do 15 grudnia 
2020 r.
2. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2 000,00 PLN.

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zostały zawarte w Załączniku nr 1 do dokumentacji zamówienia.
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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: tak

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: 14/09/2020
Czas lokalny: 11:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 12/11/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/09/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, Wydział Zamówień 
Publicznych pok. 103, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie na platformie zakupowej.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt III.1) – III.3)
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
1) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust.1,
2) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp,
3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp,
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub art. 24 ust. 
5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zamawiający 
nie wykluczy wykonawcy z postępowania i ile uzna, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy, za wystarczające przedstawione dowody jakich mowa powyżej. Zdania pierwszego nie stosuje się, 
jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu.
4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem platformy, podpisane przez osoby 
uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następujące dokumenty:
1) formularz oferty – Załącznik nr 3 do SIWZ,
2) formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 5 do SIWZ,
3) jednolity europejski dokument zamówienia,
4) pełnomocnictwo lub inny dokument, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z którego wynika 
prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je 
uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty,
5) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, 
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 
23 ust. 2 ustawy Pzp – jeżeli zachodzi taka okoliczność,
6) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
6. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa jest w rozdz. IX podrozdz. I ust. 2 SIWZ.
7. Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 
6 do SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI 
ustawy Pzp

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/08/2020
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