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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315766-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Pipety i akcesoria laboratoryjne
2020/S 129-315766

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Adres pocztowy: ul. Rybacka 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-204
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: p. Marzena Kopacka-Biculewicz, p. Wioletta Orzechowska, p. Agnieszka Dobrzyńska
E-mail: przetargi@pum.edu.pl 
Tel.:  +48 914800778
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pum.edu.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy drobnych akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych na potrzeby Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Numer referencyjny: DZP-262-15/2020

II.1.2) Główny kod CPV
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Sukcesywne dostawy drobnych akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych na potrzeby Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, w podziale na 17 części.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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:
Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
33790000 Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania dostaw będzie: Dział Zaopatrzenia oraz jednostki organizacyjne, na terenie Szczecina.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem umowy, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą złożoną w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest sprzedaż i sukcesywne dostawy drobnych akcesoriów 
laboratoryjnych i materiałów zużywalnych na potrzeby Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przew się udziel. zam., na podst. art. 67 ust. 1 pkt 7) pzp do wart. 100 % zam. podst. Celem będzie zwiększenie 
bież. dostaw, na zasadach określonych w zam. podstawowym. Wadium 3 000,00 PLN. Wadium wnoszone 
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w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podp 
kwalifikowanym podp.elektronicznym. Kryt. oceny ofert: cena 60 %, termin poj. dostawy 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
33790000 Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania dostaw będzie: Dział Zaopatrzenia oraz jednostki organizacyjne, na terenie Szczecina.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem umowy, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą złożoną w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest sprzedaż i sukcesywne dostawy drobnych akcesoriów 
laboratoryjnych i materiałów zużywalnych na potrzeby Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przew się udziel. zam., na podst. art. 67 ust. 1 pkt 7) pzp do wart. 100 % zam. podst. Celem będzie zwiększenie 
bież. dostaw, na zasadach określonych w zam. podstawowym. Wadium 200,00 PLN. Wadium wnoszone 
w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podp 
kwalifikowanym podp.elektronicznym. Kryt. oceny ofert: cena 60 %, termin poj. dostawy 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych
Część nr: 3
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
33790000 Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania dostaw będzie: Dział Zaopatrzenia oraz jednostki organizacyjne, na terenie Szczecina.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem umowy, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą złożoną w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest sprzedaż i sukcesywne dostawy drobnych akcesoriów 
laboratoryjnych i materiałów zużywalnych na potrzeby Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przew się udziel. zam., na podst. art. 67 ust. 1 pkt 7) pzp do wart. 100 % zam. podst. Celem będzie zwiększenie 
bież. dostaw, na zasadach określonych w zam. podstawowym. Wadium 500,00 PLN. Wadium wnoszone 
w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podp 
kwalifikowanym podp.elektronicznym. Kryt. oceny ofert: cena 60 %, termin poj. dostawy 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
33790000 Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania dostaw będzie: Dział Zaopatrzenia oraz jednostki organizacyjne, na terenie Szczecina.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem umowy, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą złożoną w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest sprzedaż i sukcesywne dostawy drobnych akcesoriów 
laboratoryjnych i materiałów zużywalnych na potrzeby Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przew się udziel. zam., na podst. art. 67 ust. 1 pkt 7) pzp do wart. 100 % zam. podst. Celem będzie zwiększenie 
bież. dostaw, na zasadach określonych w zam. podstawowym. Wadium 3.000,00 PLN. Wadium wnoszone 
w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podp 
kwalifikowanym podp.elektronicznym. Kryt. oceny ofert: cena 60 %, termin poj. dostawy 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
33790000 Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania dostaw będzie: Dział Zaopatrzenia oraz jednostki organizacyjne, na terenie Szczecina.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem umowy, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą złożoną w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest sprzedaż i sukcesywne dostawy drobnych akcesoriów 
laboratoryjnych i materiałów zużywalnych na potrzeby Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
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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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przew się udziel. zam., na podst. art. 67 ust. 1 pkt 7) pzp do wart. 100 % zam. podst. Celem będzie zwiększenie 
bież. dostaw, na zasadach określonych w zam. podstawowym. Wadium 3.000,00 PLN. Wadium wnoszone 
w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podp 
kwalifikowanym podp.elektronicznym. Kryt. oceny ofert: cena 60 %, termin poj. dostawy 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
33790000 Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania dostaw będzie: Dział Zaopatrzenia oraz jednostki organizacyjne, na terenie Szczecina.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem umowy, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą złożoną w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest sprzedaż i sukcesywne dostawy drobnych akcesoriów 
laboratoryjnych i materiałów zużywalnych na potrzeby Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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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

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przew się udziel. zam., na podst. art. 67 ust. 1 pkt 7) pzp do wart. 100 % zam. podst. Celem będzie zwiększenie 
bież. dostaw, na zasadach określonych w zam. podstawowym. Wadium 3.000,00 PLN. Wadium wnoszone 
w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podp 
kwalifikowanym podp.elektronicznym. Kryt. oceny ofert: cena 60 %, termin poj. dostawy 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
33790000 Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania dostaw będzie: Dział Zaopatrzenia oraz jednostki organizacyjne, na terenie Szczecina.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem umowy, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą złożoną w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest sprzedaż i sukcesywne dostawy drobnych akcesoriów 
laboratoryjnych i materiałów zużywalnych na potrzeby Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
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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
Przew się udziel. zam., na podst. art. 67 ust. 1 pkt 7) pzp do wart. 100 % zam. podst. Celem będzie zwiększenie 
bież. dostaw, na zasadach określonych w zam. podstawowym. Wadium 3.000,00 PLN. Wadium wnoszone 
w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podp 
kwalifikowanym podp.elektronicznym. Kryt. oceny ofert: cena 60 %, termin poj. dostawy 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
33790000 Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania dostaw będzie: Dział Zaopatrzenia oraz jednostki organizacyjne, na terenie Szczecina.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem umowy, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą złożoną w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest sprzedaż i sukcesywne dostawy drobnych akcesoriów 
laboratoryjnych i materiałów zużywalnych na potrzeby Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przew się udziel. zam., na podst. art. 67 ust. 1 pkt 7) pzp do wart. 100 % zam. podst. Celem będzie zwiększenie 
bież. dostaw, na zasadach określonych w zam. podstawowym. Wadium 3.000,00 PLN. Wadium wnoszone 
w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podp 
kwalifikowanym podp.elektronicznym. Kryt. oceny ofert: cena 60 %, termin poj. dostawy 40 %.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
33790000 Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania dostaw będzie: Dział Zaopatrzenia oraz jednostki organizacyjne, na terenie Szczecina.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem umowy, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą złożoną w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest sprzedaż i sukcesywne dostawy drobnych akcesoriów 
laboratoryjnych i materiałów zużywalnych na potrzeby Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przew się udziel. zam., na podst. art. 67 ust. 1 pkt 7) pzp do wart. 100 % zam. podst. Celem będzie zwiększenie 
bież. dostaw, na zasadach określonych w zam. podstawowym. Wadium 200,00 PLN. Wadium wnoszone 
w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podp 
kwalifikowanym podp.elektronicznym. Kryt. oceny ofert: cena 60 %, termin poj. dostawy 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
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33790000 Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania dostaw będzie: Dział Zaopatrzenia oraz jednostki organizacyjne, na terenie Szczecina.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem umowy, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą złożoną w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest sprzedaż i sukcesywne dostawy drobnych akcesoriów 
laboratoryjnych i materiałów zużywalnych na potrzeby Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przew się udziel. zam., na podst. art. 67 ust. 1 pkt 7) pzp do wart. 100 % zam. podst. Celem będzie zwiększenie 
bież. dostaw, na zasadach określonych w zam. podstawowym. Wadium 200,00 PLN. Wadium wnoszone 
w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podp 
kwalifikowanym podp.elektronicznym. Kryt. oceny ofert: cena 60 %, termin poj. dostawy 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
33790000 Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania dostaw będzie: Dział Zaopatrzenia oraz jednostki organizacyjne, na terenie Szczecina.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem umowy, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą złożoną w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest sprzedaż i sukcesywne dostawy drobnych akcesoriów 
laboratoryjnych i materiałów zużywalnych na potrzeby Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przew się udziel. zam., na podst. art. 67 ust. 1 pkt 7) pzp do wart. 100 % zam. podst. Celem będzie zwiększenie 
bież. dostaw, na zasadach określonych w zam. podstawowym. Wadium 500,00 PLN. Wadium wnoszone 
w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podp 
kwalifikowanym podp.elektronicznym. Kryt. oceny ofert: cena 60 %, termin poj. dostawy 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
33790000 Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania dostaw będzie: Dział Zaopatrzenia oraz jednostki organizacyjne, na terenie Szczecina.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem umowy, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą złożoną w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest sprzedaż i sukcesywne dostawy drobnych akcesoriów 
laboratoryjnych i materiałów zużywalnych na potrzeby Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przew się udziel. zam., na podst. art. 67 ust. 1 pkt 7) pzp do wart. 100 % zam. podst. Celem będzie zwiększenie 
bież. dostaw, na zasadach określonych w zam. podstawowym. Wadium 500,00 PLN. Wadium wnoszone 
w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podp 
kwalifikowanym podp.elektronicznym. Kryt. oceny ofert: cena 60 %, termin poj. dostawy 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
33790000 Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania dostaw będzie: Dział Zaopatrzenia oraz jednostki organizacyjne, na terenie Szczecina.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem umowy, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą złożoną w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest sprzedaż i sukcesywne dostawy drobnych akcesoriów 
laboratoryjnych i materiałów zużywalnych na potrzeby Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

07/07/2020 S129
https://ted.europa.eu/
TED

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

12 / 22



Dz.U./S S129
07/07/2020
315766-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 13 / 22

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przew się udziel. zam., na podst. art. 67 ust. 1 pkt 7) pzp do wart. 100 % zam. podst. Celem będzie zwiększenie 
bież. dostaw, na zasadach określonych w zam. podstawowym. Wadium 150,00 PLN. Wadium wnoszone 
w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podp 
kwalifikowanym podp.elektronicznym. Kryt. oceny ofert: cena 60 %, termin poj. dostawy 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
33790000 Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania dostaw będzie: Dział Zaopatrzenia oraz jednostki organizacyjne, na terenie Szczecina.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem umowy, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą złożoną w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest sprzedaż i sukcesywne dostawy drobnych akcesoriów 
laboratoryjnych i materiałów zużywalnych na potrzeby Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Przew się udziel. zam., na podst. art. 67 ust. 1 pkt 7) pzp do wart. 100 % zam. podst. Celem będzie zwiększenie 
bież. dostaw, na zasadach określonych w zam. podstawowym. Wadium 150,00 PLN. Wadium wnoszone 
w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podp 
kwalifikowanym podp.elektronicznym. Kryt. oceny ofert: cena 60 %, termin poj. dostawy 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
33790000 Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania dostaw będzie: Dział Zaopatrzenia oraz jednostki organizacyjne, na terenie Szczecina.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem umowy, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą złożoną w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest sprzedaż i sukcesywne dostawy drobnych akcesoriów 
laboratoryjnych i materiałów zużywalnych na potrzeby Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przew się udziel. zam., na podst. art. 67 ust. 1 pkt 7) pzp do wart. 100 % zam. podst. Celem będzie zwiększenie 
bież. dostaw, na zasadach określonych w zam. podstawowym. Wadium 500,00 PLN. Wadium wnoszone 
w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podp 
kwalifikowanym podp.elektronicznym. Kryt. oceny ofert: cena 60 %, termin poj. dostawy 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
33790000 Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania dostaw będzie: Dział Zaopatrzenia oraz jednostki organizacyjne, na terenie Szczecina.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem umowy, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą złożoną w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest sprzedaż i sukcesywne dostawy drobnych akcesoriów 
laboratoryjnych i materiałów zużywalnych na potrzeby Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przew się udziel. zam., na podst. art. 67 ust. 1 pkt 7) pzp do wart. 100 % zam. podst. Celem będzie zwiększenie 
bież. dostaw, na zasadach określonych w zam. podstawowym. Wadium 200,00 PLN. Wadium wnoszone 
w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podp 
kwalifikowanym podp.elektronicznym. Kryt. oceny ofert: cena 60 %, termin poj. dostawy 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
33790000 Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania dostaw będzie: Dział Zaopatrzenia oraz jednostki organizacyjne, na terenie Szczecina.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem umowy, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą złożoną w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest sprzedaż i sukcesywne dostawy drobnych akcesoriów 
laboratoryjnych i materiałów zużywalnych na potrzeby Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przew się udziel. zam., na podst. art. 67 ust. 1 pkt 7) pzp do wart. 100 % zam. podst. Celem będzie zwiększenie 
bież. dostaw, na zasadach określonych w zam. podstawowym. Wadium 3.000,00 PLN. Wadium wnoszone 
w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podp 
kwalifikowanym podp.elektronicznym. Kryt. oceny ofert: cena 60 %, termin poj. dostawy 40 %.

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:
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Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:
1. informacja z KRK w zakr. art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wyst. nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem 
terminu składana ofert;
2. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp;
3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne;
4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, potw. 
brakpodstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
5. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, wyst. nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składana ofert;
6. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego 
dokumentu,potwierdzające brak podst. do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, wyst. nie 
wcześniej niż 3 m-ceprzed upływem terminu składana ofert;
7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa wustawie 
z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
8. oświadczenie o braku przynależności do gr. kapitałowej lub oświadczenie o przynależności do 
grupykapitałowej z załączeniem dowodów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 
ust. 1pkt 23 Pzp;
9. Wykonawca zagraniczny zamiast dokumentów:
a) z pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
Wykonawcama siedzibę lub m.zamieszkania lub m.zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument,w zakresie okr. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wyst. nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem 
terminu składania ofert;
b) z pkt 4–6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub m. zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na 
ubezpieczeniespołeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania 
ofert idokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
10. jeżeli w kraju, Wykonawcy nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 
jegoreprezentacji,lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub 
przedorganem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub m. zamieszkania Wykonawcy lub m. zamieszkania tej osoby, z 
zachowaniem terminówz pkt 9;
11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej m. zamieszkania poza 
terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 9a, 
wzakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym m.zamieszkania ma osoba, 
której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
alboorganem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej 
osoby, z zach terminów o których mowa w pkt 9.
W przyp. ofert wspólnych ośw. i dokum. składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Dokumenty 
mogą być złożone w oryginale, w postaci dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym 
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podp.elektronicznym lub w elektronicznej kopii dokumentu/oświadczenia, poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oferta, formularze cenowe. Wykaz dostaw wraz z załączeniem dowodów potw. ich należyte wykonanie 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w 
postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, przynajmniej 1 umowy, odpowiadającej przedmiotowi 
zamówienia, o wartości równej lub przekraczającej:
1. 130.000,00
2. 10.000,00
3. 20.000,00
4. 250.000,00
5. 30.000,00
6. 170.000,00
7. 50.000,00
8. 220.000,00
9. 10.000,00
10. 10.000,00
11. 25.000,00
12. 235.000,00
13. 8.000,00
14. 8.000,00
15. 25.000,00
16. 10.000,00
17. 180.000,00
Za zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia zamawiający uzna dostawę różnych akcesoriów 
laboratoryjnych i / lub materiałów zużywalnych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.. 
UWAGA! W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część wykonawca może wykazać się jedną umową 
o wartości równej lub wyższej, potwierdzającej spełnianie warunku udziału w postępowaniu, jak dla części o 
wyższej wartości. Przykład: składając ofertę na część 1, część 10 i część 13 wykonawca może wykazać się 
jedną umową na kwotę 130.000,00 zł., składając ofertę na część 6 i część 12 wykonawca może wykazać się 
jedną umową na kwotę 235.000,00 zł.
Dla uznania warunku udziału w postępowaniu za spełniony wykonawca może wykazać umowę, która jest w 
toku (nie została jeszcze zakończona), a w ramach której została wykonana dostawa lub zostały wykonane 
dostawy sukcesywne o wymaganej w danej części wartości.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta zostanie 
najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, złoży w wyznaczonym terminie aktualny na dzień złożenia 
wykaz dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,dat wykonania 
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i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy 
te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku ofert wspólnych doświadczeniem musi wykazać się 1 z Wykonawców składających ofertę 
wspólną. Zamawiający nie dopuszcza łączenia doświadczeń, w celu wspólnego wykazania spełniania warunku 
udziału w postępowaniu.
W przypadku ofert wspólnych wykaz dostawy składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia.
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu o dokumentach, sporządzone w języku obcym 
są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Dostawy materiałów odbywać się będą partiami na podst sukcesywnych zamówień, składanych drogą 
elektroniczną, od poniedziałku do piątku, w godz od 7:30 do 15:30.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów, równoważnych jakościowo, 
fizykochemicznie,eksploatacyjnie i technicznie do materiałów wskazanych przez Zamawiającego, z 
określeniem„referencyjnego producenta/ dostawcy”. Szczegółowe warunki realizacji określa umowa.

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: 10/08/2020
Czas lokalny: 12:00

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: 10/08/2020
Czas lokalny: 12:30
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Miejsce:
Pokój 30 w budynku od ul. Podgórnej 22 w Szczecinie, POLSKA

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
III–IV kwartał 2022 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza składania oferty dostępnego 
nawww.platformazakupowa.pl.
2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony platformazakupowa.pl to 
przeglądarkainternetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną 
obsługą językaJavascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 
256 kbit/s.platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1 024 x 768 pikseli.
3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia nie wymagające szyfrowania, czyli dokumenty i 
oświadczeniaskładane po otwarciu ofert mogą być składane przy użyciu formularzy dostępnych na 
platformie zakupowejwww.platformazakupowa.pl albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
przetargi@pum.edu.pl ,poprzez „wyślij wiadomość” lub z dodaniem załączników.
4. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia (JEDZ, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotów trzecich),składane 
wraz z ofertą, wymagają szyfrowania i mogą zostać złożone wyłącznie za pośrednictwem platformyzakupowej 
na www.platformazakupowa.pl. Nie jest możliwe przesłanie oferty, a także oświadczeń JEDZ,zobowiązań 
podmiotów trzecich, pełnomocnictw i innych oświadczeń lub dokumentów dołączanych do oferty 
zapośrednictwem poczty elektronicznej, gdyż taki sposób użycia środka komunikacji elektronicznej nie 
zapewniaszyfrowania.
5. Adres e-mail do przesyłania faktur elektronicznych: kwestura@pum.edu.pl 
Termin pojedynczej dostawy od zamówienia –maksimum 14 dni roboczych, z zastrzeżeniem, że wykonawca w 
kryterium oceny ofert może zadeklarować krótszy termin, lecz nie krótszy niż 5 dni roboczych.
Rozwiązania równoważne.
a) W przypadkach, w których zamawiający użył nazw własnych, dopuszcza się złożenie oferty z materiałami 
równoważnymi do wskazanych.
b) Zamawiający określił „referencyjnego producenta/ dostawcę” lub podał nr katalogowy danego produktu z 
katalogu wskazanego producenta/ dostawcy, w celu dokładnego sprecyzowania wymagań, jakie muszą spełniać 
oferowane przez wykonawców materiały.
c) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów, równoważnych jakościowo, fizykochemicznie, 
eksploatacyjnie i technicznie do materiałów wskazanych przez zamawiającego, z określeniem „referencyjnego 
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producenta/ dostawcy”, pod warunkiem, że materiały równoważne będą spełniać wszystkie wymagane 
parametry, normy i standardy jakościowe, co materiały określone w siwz i opisie przedmiotu zamówienia.
d) Wykonawca składający ofertę z materiałami równoważnymi, musi spełnić warunki określone w siwz, pod 
rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią siwz.
e) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp, wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym 
przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania 
określone przez zamawiającego.
f) Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że oferowane materiały produkowane są w takim procesie 
technologicznym oraz posiadają identyczne właściwości, które zapewnią takie same warunki realizacji 
prowadzonych badań co materiały określone w poszczególnych częściach. Wymóg ten jest podyktowany 
koniecznością uniknięcia powtórzenia wykonywanych prac badawczych oraz utraty uzyskanych już wyników.
g) W przypadku zaoferowania równoważnego materiału wykonawca zobowiązany jest w sposób jednoznaczny 
wykazać to w swojej ofercie oraz dołączyć do oferty, podpisane przez osoby upoważnione, dowody 
równoważności, ze wskazaniem której pozycji formularza cenowego dany dokument potwierdzający 
równoważność dotyczy. Dowodami równoważności mogą być w szczególności:
• certyfikat jakości lub
• karta charakterystyki lub
• atest lub
• specyfikacja jakościowa
• lub inny dokument zawierający podstawowe dane oraz wymagania fizyczne/ chemiczne danego materiału.
Dokumenty powyższe, w zakresie oferowanego równoważnego przedmiotu zamówienia, muszą zawierać co 
najmniej: nazwy materiałów, nazwę producenta, numer katalogo

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
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.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
na stronie internetowej. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 wnosi się terminie 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach, stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w 
formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym 
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub 
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zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 8. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu 
sądowi w terminie 7dni od dnia jej otrzymania. 9. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak 
niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi dosądu. 10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego 
postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
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.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020
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