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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360723-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Mikroskopy
2022/S 127-360723

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 810903040
Adres pocztowy: ul. Małopolska 47
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 70-515
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Kliman
E-mail: zzp@sc.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 477811404
Faks:  +48 477811477
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zachodniopomorska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://zachodniopomorska.policja.gov.pl

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa specjalistycznych mikroskopów cyfrowych dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji w 
ramach Programu Modernizacji Policji 2022 r.
Numer referencyjny: ZZ-2380-65/22

II.1.2) Główny kod CPV
38510000 Mikroskopy
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja mikroskopów:
a) cyfrowych do badań chemicznych 17 szt. z przeznaczeniem dla jednostek Policji tj. Bezpośrednich
Odbiorców: Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, Komend Wojewódzkich Policji
w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Krakowie,
Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie, Rzeszowie i Wrocławiu
odpowiadającym minimalnym wymaganiom podanym w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik
nr 2.1 do SWZ;
b) cyfrowych do badań dokumentów 11 szt. z przeznaczeniem dla jednostek Policji tj. Bezpośrednich
Odbiorców: Komend Wojewódzkich Policji w Białymstoku, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim,
Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu i Rzeszowie odpowiadającym
minimalnym wymaganiom podanym w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2.2 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 7 487 804.88 PLN

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:
Mikroskop cyfrowy do badań chemicznych - 17 szt.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38510000 Mikroskopy
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
KSP w Warszawie, KWP:w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, 
Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie, Rzeszowie i Wrocławiu

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja mikroskopów cyfrowych do badań chemicznych 17 
szt. z przeznaczeniem dla jednostek Policji tj. Bezpośrednich
Odbiorców: Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, Komend Wojewódzkich Policji w Białymstoku, 
Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Krakowie,
Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie, Rzeszowie i Wrocławiu odpowiadającym 
minimalnym wymaganiom podanym w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2.1 do SWZ.
Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia określone 
zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 6.1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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Wartość bez VAT: 5 252 032.52 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 25
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Mikroskop cyfrowy do badań dokumentów - 11 szt.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38510000 Mikroskopy
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
KWP w Białymstoku, Gdańsku, Gorzowie 
Wielkopolskim,Katowicach,Krakowie,Lublinie,Łodzi,Olsztynie,Opolu,Poznaniu i Rzeszowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja mikroskopów cyfrowych do badań dokumentów 
11 szt. z przeznaczeniem dla jednostek Policji tj. Bezpośrednich Odbiorców: Komend Wojewódzkich Policji 
w Białymstoku, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, 
Poznaniu i Rzeszowie odpowiadającym minimalnym wymaganiom podanym w opisie przedmiotu zamówienia - 
załącznik nr 2.2 do SWZ.
Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia określone 
zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 6.2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 235 772.36 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 25
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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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 określa warunków w tym zakresie.

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

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

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
warunki realizacji umowy zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załączniki nr 6.1 
i 6.2 do SWZ odpowiednio dla części nr 1 i nr 2 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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 09:00

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: 05/11/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:
KWP w Szczecinie, Szczecin, pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5, w Zespole ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 301, 
poprzez https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_szczecin/proceedings i pod nazwą postępowania dostępną w 
tytule SWZ.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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określono w rozdziale I ust. 2 pkt 5 oraz w rozdziale XV SWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu zostały określone w rozdziale VII pkt 2 oraz rozdziale XI 
pkt 1-6 oraz rozdziale XIV 1-6 SWZ.
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wysokość wadium: część 1 - 52 000,00 zł; część 2 - 22 000,00 zł.
Pozostałe wymagania i formy wniesienia zostały określone w rozdziale XIII SWZ.
3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa odpowiednio w art. 214 ust. 1 
pkt. 8 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie przewiduje ograniczenia podmiotowego, o którym mowa w art. 361 ust. 1 ustawy Pzp.
7. Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 139 ustawy Pzp tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a 
następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie 
braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie art. 95 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje wymagania w zakresie zatrudniania osób, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 
zamówienia, o których mowa w art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.
12. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia z postępowania i podmiotowe środki dowodowe określone 
w rozdziale VII SWZ.
13. Zamawiający przewiduje przedmiotowego środki dowodowe określone w rozdziale VI SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800/224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienia umowy,
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający
był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800/224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2022
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