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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169450-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Olsztyn: Odczynniki chemiczne
2017/S 087-169450

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn
10-719
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pok. 311, 10-719
Olsztyn
Tel.:  +48 895235239
E-mail: anna.adamkiewicz@uwm.edu.pl 
Faks:  +48 895233278
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uwm.edu.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.uwm.edu.pl/zamowienia/przetargi_nowe/lista-przetargow.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych
do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Numer referencyjny: 140/2017/PN/DZP

II.1.2) Główny kod CPV
33696300

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:anna.adamkiewicz@uwm.edu.pl
www.uwm.edu.pl
http://www.uwm.edu.pl/zamowienia/przetargi_nowe/lista-przetargow.html
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych
do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie.
2. Zaoferowane odczynniki muszą posiadać minimum 6 miesięczny okres przydatności do użycia określony
przez producenta z wyłączeniem odczynników dla których producent lub Zamawiający zastrzegł krótszy lub
dłuższy termin przydatności do użycia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 528 455.28 PLN

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: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”,
który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ, zamieszczonym na stronie Zamawiającego tj. http://www.uwm.edu.pl/
zamowienia/przetargi_nowe/lista-przetargow.html
2. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 1 do SIWZ odczynniki chemiczne stanowią
tylko i wyłącznie potencjalne zapotrzebowanie Zamawiającego i nie są zobowiązaniem Zamawiającego do
dokonania zakupu wszystkich specyfikowanych odczynników we wskazanej ilości. Liczebność jednostkowa
odczynników może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień na większą ilość
danego produktu niż wymieniona w Załączniku nr 1 do SIWZ lub niezakupienia danej pozycji w ogóle;

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 528 455.28 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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

http://www.uwm.edu.pl/zamowienia/przetargi_nowe/lista-przetargow.html
http://www.uwm.edu.pl/zamowienia/przetargi_nowe/lista-przetargow.html


Dz.U./S S87
05/05/2017
169450-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 5

05/05/2017 S87
http://ted.europa.eu/TED

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

3 / 5

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, iż zakupy odczynników objętych przedmiotowym postępowaniem w ramach
zamówienia publicznego, mogą być finansowane z grantów oraz ze źródeł zagranicznych, których
beneficjentem jest lub będzie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Lista realizowanych projektów
badawczych widnieje na stronie http://www.uwm.edu.pl/badania/projekty-badawcze

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

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji 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: 16/06/2017
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: 16/06/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

http://www.uwm.edu.pl/badania/projekty-badawcze
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Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Oczapowskiego 2, pok. 311,
10-719 Olsztyn.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Członkowie Komisji Przetargowej oraz inne zainteresowane osoby.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Termin wykonania zamówienia wynosi: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania środków
finansowych przeznaczonych na realizację umowy.
2. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych do poszczególnych jednostek UWM
w Olsztynie realizowane będą w ciągu maksymalnie 25 dni od momentu złożenia zamówienia formą wybraną
przez Wykonawcę spośród następujących:
2.1. zlecenia wysłanego za pośrednictwem faksu na wskazany w ofercie nr;
2.2. zlecenia wysłanego na podany w ofercie adres e-mail;
2.3. zlecenia założonego na wskazanej w ofercie stronie internetowej.
Wykonawcy, którzy zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, są w stanie wykonać przedmiotowe
zamówienie w terminie krótszym niż 20 dni kalendarzowych, mogą zaproponować następujące terminy
dostawy,którym Zamawiający przyporządkował odpowiednią punktację w ramach kryterium 40 % Termin
dostawy:
15 dni od dnia złożenia zamówienia – 40 pkt.;
20 dni od dnia złożenia zamówienia – 20 pkt.;
25 dni od dnia złożenia zamówienia – 0 pkt.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy,
a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp. czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Szczegółowe informacje na temat odwołania oraz skargi znajdują się w Ustawie Pzp, w Dziale VI „Środki
ochrony prawnej”.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/05/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

