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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431015-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2021/S 164-431015

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk
Adres pocztowy: ul. Bedrzycha Smetany 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-783
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Kalińska
E-mail: k.kalinska@imol.institute 
Tel.:  +48 605825078
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.imol.institute/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Nauka, technologia i inżynieria

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

II.1.1) Nazwa:
Najem aparatury laboratoryjnej
Numer referencyjny: IMOL/ZP/05/2021

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Najem aparatury laboratoryjnej
Część I: Wynajem transmisyjnego kriomikroskopu elektronowego wraz z aparaturą do witryfikacji próbek;
Część II: Wynajem mikroskopu konfokalnego i cytometru przepływowego;

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 559 540.00 PLN
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wynajem transmisyjnego kriomikroskopu elektronowego wraz z aparaturą do witryfikacji próbek
Część nr: 1

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: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest najem kriomikroskopu elektronowego i aparatury do witryfikacji na okres 15 
miesięcy (czas gwarantowany) z opcją przedłużenia okresu najmu do 12 miesięcy. Szczegółowa specyfikacja 
kriomikroskopu i aparatury do witryfikacji opisana została poniżej.
2. Zamawiający wymaga dostępności kriomikroskopu w ilości 240 godzin na każde kolejne trzy miesiące 
trwania umowy (w formularzu cenowym czas ten zwany jest czasem abonamentowym rozliczanym stosownym 
dokumentem księgowym w okresach miesięcznych);
3. Zamawiający zastrzega możliwość rozszerzenia czasu użytkowania aparatury wymienionej w pkt. 2
maksymalnie o dodatkowe 150 godzin na każde trzy miesiące trwania umowy w zależności od zapotrzebowania 
Zamawiającego i dostępności aparatury.
4. Czas użytkowania kriomikroskopu rozliczany będzie na podstawie dokonanych rezerwacji, zgodnie
z obowiązującym Regulaminem rezerwacji urządzenia.
5. Zamawiający wymaga dostępności aparatury do witryfikacji próbek w ilości 24 godzin na każde kolejne trzy 
miesiące trwania umowy (w formularzu cenowym czas ten zwany jest czasem abonamentowym rozliczanym 
stosownym dokumentem księgowym w okresach miesięcznych);
6. Zamawiający zastrzega możliwości rozszerzenia czasu użytkowania aparatury wymienionej w pkt. 5
maksymalnie o dodatkowe 15 godzin na każde trzy miesiące trwania umowy w zależności od zapotrzebowania 
Zamawiającego i dostępności aparatury.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Wynajem transmisyjnego kriomikroskopu elektronowego wraz z aparaturą do witryfikacji próbek – w okresie do 
12 miesięcy od dnia zakończenia zamówienia gwarantowanego;

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt objęty umową o dofinansowanie numer MAB/2017/2 z dnia 31.10.2017 r.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wynajem mikroskopu konfokalnego i cytometru przepływowego;
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest najem mikroskopu konfokalnego i cytometru przepływowego na okres 15 
miesięcy (czas gwarantowany) z opcją przedłużenia okresu najmu do 12 miesięcy. Szczegółowa specyfikacja 
mikroskopu konfokalnego i cytometru przepływowego opisana została poniżej.
2. Zamawiający wymaga dostępności mikroskopu w ilości 75 godzin na każde kolejne trzy miesiące trwania 
umowy (w formularzu cenowym czas ten zwany jest czasem abonamentowym rozliczanym stosownym 
dokumentem księgowym w okresach miesięcznych);
3. Zamawiający zastrzega możliwość rozszerzenia czasu użytkowania aparatury wymienionej w pkt. 2
maksymalnie o dodatkowe 75 godzin na każde trzy miesiące trwania umowy w zależności od zapotrzebowania 
Zamawiającego i dostępności aparatury.
4. Czas użytkowania mikroskopu rozliczany będzie na podstawie dokonanych rezerwacji, zgodnie z 
obowiązującym Regulaminem rezerwacji urządzenia.
5. Zamawiający wymaga dostępności cytometru przepływowego w ilości 75 godzin na każde kolejne trzy 
miesiące trwania umowy (w formularzu cenowym czas ten zwany jest czasem abonamentowym rozliczanym 
stosownym dokumentem księgowym w okresach miesięcznych);
6. Zamawiający zastrzega możliwości rozszerzenia czasu użytkowania aparatury wymienionej w pkt. 5
maksymalnie o dodatkowe 75 godzin na każde trzy miesiące trwania umowy w zależności od zapotrzebowania 
Zamawiającego i dostępności aparatury.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Wynajem mikroskopu konfokalnego i cytometru przepływowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia 
zakończenia zamówienia gwarantowanego;

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt objęty umową o dofinansowanie numer MAB/2017/2 z dnia 31.10.2017 r.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:
W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynął żaden wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób 
zmienione.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
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IV.2) Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: IMOL/ZP/05/2021

Część nr: 1

Nazwa:
Wynajem transmisyjnego kriomikroskopu elektronowego wraz z aparaturą do witryfikacji próbek

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19/08/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski
Adres pocztowy: Krakowskie Przedmieście 26/28
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-927
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 944 540.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: IMOL/ZP/05/2021

Część nr: 2

Nazwa:
Najem mikroskopu konfokalnego i cytometru przepływowego

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19/08/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski
Adres pocztowy: Krakowskie Przedmieście 26/28
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-927
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 615 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/08/2021
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