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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:54467-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Materiały medyczne
2016/S 034-054467

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Osoba do kontaktów:
Agnieszka Gwóźdź-Kuzior, Katowice 40-038, POLSKA. Tel.:  +48 322002050.
Faks:  +48 322002060. E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 30.1.2016, 2016/S 021-032830)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:33140000, 33124131, 33696500, 33694000, 33192500, 38437110
Materiały medyczne
Paski odczynnikowe
Odczynniki laboratoryjne
Czynniki diagnostyczne
Probówki
Końcówki pipet
Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
(…)
II.2.2) Informacje o opcjach:
—.
Informacje o częściach zamówienia:
—.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
—.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
—.
Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
2.6 Zadanie nr 6 Microcon DNA fast flow.
(…)
3.7 załączniku nr 8 do SIWZ – formularz cenowy dla zadania nr 6.
4 Podane w załączniku od nr 3 do 8 do SIWZ – formularzu cenowym – specyfikacji ilości asortymentu stanowią minimum,
które Zamawiający na pewno zrealizuje w ramach zamówienia.
5 Zamawiający przewiduję prawo opcji maksymalnie do 20 % ilości asortymentu (wskazanego w formularzach cenowych)
w zadaniu nr 1, zadaniu nr 2, zadaniu nr 4, zadaniu nr 5, zadaniu nr 6 jednak nie więcej niż kwota równa różnicy
pomiędzy kwotą przeznaczoną na realizację zadania a wartością oferty dla tego zadania.
6 Zamawiający wymaga, aby cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy, gatunku I, spełniał
normy jakościowe i użytkowe wskazane przez Zamawiającego odpowiednio w załącznikach od nr 3 do nr 8 do SIWZ.
7 Zamawiający wymaga aby Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy w pozycjach, wyszczególnionych w
załącznikach od nr 3 do nr 8 do SIWZ udzielił gwarancji na okres wskazany w tych załącznikach od dnia podpisania
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protokołu jakościowo – ilościowego odbioru bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron. W przypadku gdy Wykonawca
nie wypełnił kolumny 8 załącznikach od nr 3 do nr 8 do SIWZ tj. nie wpisał okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że
Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji w wielkości w skazanych w załącznikach od nr 3 do nr 8 do SIWZ.
II.2.2) Informacje o opcjach:
Zadanie nr 6.
Informacje o częściach zamówienia:
Część nr: 6 Nazwa: Microcon DNA fast flow
1) Krótki opis
Zgodnie z opisem wskazanym w sekcji II.1.5) niniejszego ogłoszenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33124131, 33696500, 33694000, 33192500, 38437110
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
6. zadania nr 6 – w wysokości 8 000 PLN.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
1.1.1.6 w przypadku składania oferty na zadanie nr 6 – polegającej na 1 dostawie lub kilku dostaw w ramach umowy/
umów materiałów i odczynników do wykonywania badań DNA, co najmniej 100 000 PLN netto.
— Na potwierdzenie spełniania ww warunku Zamawiający żąda dołączenia do oferty wykazu wykonanych
dostaw zgodnie z wzorem – załącznik nr 9 do SIWZ w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie; polegających na wykonaniu oraz z załączeniem dowodów określających czy dostawy
te zostały wykonane w sposób należyty.
— Wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy wykonane, wg wzoru załącznika nr 9 do SIWZ, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
1 Formularz cenowy załącznik nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 do SIWZ – brak załączenia formularza cenowego do oferty lub załączenie
niepodpisanego formularza cenowego będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
2 Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na przedmiot zamówienia dla każdej pozycji złożony na formularzu cenowych
stanowiących załącznik nr 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 do SIWZ.
3 Oświadczenie, że dostarczony asortyment wskazany w załączniku nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 do SIWZ jest fabrycznie nowy,
gatunku I złożone na formularzu ofertowym.


