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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222360-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Paski odczynnikowe
2016/S 124-222360

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Osoba do kontaktów: Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
40-038 Katowice
Polska
Tel.:  +48 322002050
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl 
Faks:  +48 322002060
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.slaska.policja.gov.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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
ZP-2380-22-35/2016 Zakup odczynników i materiałów do badań DNA na lata 2016 – 2018 dla LK KWP K-ce –
postępowanie nr 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kod NUTS PL22

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1 Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynników i materiałów do badań DNA na lata 2016-2018 dla LK
KWP K-ce.
2 Zamówienie zostało podzielone na 5 zadań i obejmuje:
2.1 Zadanie nr 1 – Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 15 loci STR i locus
Amelogeniny wraz z standardem wielkości oraz matrycą
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2.2 Zadanie nr 2- Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 23 loci STR i locus amelogeniny
wraz ze standardem wielkości oraz matrycą
2.3 Zadanie nr 3 3130xl Capillary Array, POP 4 3130xl, Bufor do elektroforezy, Formamid HI-DI, Nakrywki
optyczne do mikropłytek
2.4 Zadanie nr 4 Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 23 loci STR chromosomu Y wraz
ze standardem wielkości oraz matrycą
Strona 1 / 23
Oznaczenie sprawy ZP-2380-22-35/2016
2.5 Zadanie nr 5 Zestaw do oznaczania ilościowego ludzkiego DNA
3 Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w:
3.1 załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy
3.2 załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla zadania nr 1
3.3 załączniku nr 4 do SIWZ – formularz cenowy dla zadania nr 2
3.4 załączniku nr 5 do SIWZ – formularz cenowy dla zadania nr 3
3.5 załączniku nr 6 do SIWZ – formularz cenowy dla zadania nr 4
3.6 załączniku nr 7 do SIWZ – formularz cenowy dla zadania nr 5
4 Podane w załączniku od nr 3 do 7 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, 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 7 do SIWZ.
7 Zamawiający wymaga aby Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy w pozycjach, wyszczególnionych
w
załącznikach od nr 3 do nr 7 do SIWZ udzielił gwarancji na okres wskazany w tych załącznikach od dnia
podpisania protokołu jakościowo – ilościowego odbioru bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron. W
przypadku gdy Wykonawca nie wypełnił kolumny 8 załącznikach od nr 3 do nr 7 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 7 do SIWZ.
8 Jednocześnie Zmawiający informuje, że w przypadku modernizacji urządzeń ABI-PRISM 3130xl i 7500
pisanych w zadaniach 2,4 i 5 dopuszcza:
— wyspecyfikowanie niezbędnych produktów do przeprowadzenia odpowiedniego przystosowania w treści
oferty,
— uwzględnienia produktów niezbędnych do przeprowadzenia odpowiedniego przystosowania aparatu w
specyfikacji na poziomie ceny minimalnej 1.00 PLN netto za produkt.
W przypadku ww modernizacji Wykonawca jest zobligowany w formularzu cenowym wskazać specyfikację
oferowanych produktów niezbędnych do przeprowadzenia tych modernizacji.
Uwaga: termin ważności nie może być krótszy niż gwarancja producenta na dany produkt.
9 Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od
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Wykonawcy oświadczenia złożonego w załączniku nr 1 do SIWZ – formularzu ofertowym czy
powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com
wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu jaki będzie realizował przy jego/ich
udziale.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33124131, 33696500, 33694000, 33190000, 38430000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 90
2. Okres gwarancji. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: tak

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP-2380-22-35/2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 021-032830 z dnia 30.1.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1 - Nazwa: Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 15 loci STR i locus Amelogeniny wraz z
standardem wielkości oraz matrycą
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

11.5.2016

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 442 091,71 PLN

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32830-2016:TEXT:PL:HTML
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Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 428 040 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 2 - Nazwa: Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 23 loci STR i locus amelogeniny wraz ze
standardem wielkości oraz matrycą
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

3.6.2016

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Promega GmbH
Schildkrotstr. 15
68199 Mannheim

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 219 216,88 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 194 256 PLN
Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 3 - Nazwa: 3130xl Capillary Array, POP 4 3130xl, Bufor do elektroforezy, Formamid HI-DI, Nakrywki optyczne
do mikropłytek
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

10.5.2016

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Life Technologies Polska Sp. z o.o.
Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 109 139 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 139 004,76 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
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V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 4 - Nazwa: Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 23 loci STR chromosomu Y wraz ze
standardem wielkości oraz matrycą
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

3.6.2016

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Promega GmbH
Schildkrotstr. 15
68199 Mannheim

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 87 570,91 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 77 658 PLN
Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 5 - Nazwa: Zestaw do oznaczania ilościowego ludzkiego DNA
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

3.6.2016

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
ALAB-GEN Sp. z o.o.
ul. Kątna 17
00-703 Warszawa
Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 177 427,51 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 133 472 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 6 - Nazwa: Microcon DNA fast flow
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

6.5.2016
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V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
MERCK Sp. z o.o.
02-231 Warszawa
Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 288 760 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 351 484,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2) Składanie odwołań

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.6.2016

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

