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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248901-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2021/S 095-248901

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
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: 00-782
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.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.imol.institute/zamowienia-publiczne
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: 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/01/2021

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:
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Najem aparatury laboratoryjnej:
— część I: wynajem transmisyjnego kriomikroskopu elektronowego wraz z aparaturą do witryfikacji próbek w 
okresie 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
— część II: wynajem mikroskopu konfokalnego i cytrometru przepływowego w okresie 15 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy.

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:
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.

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: 15
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu: wynajem transmisyjnego kriomikroskopu 
elektronowego wraz z aparaturą do witryfikacji próbek – w okresie do 12 miesięcy od dnia zakończenia 
zamówienia gwarantowanego.
„Prawo opcji” będzie realizowane po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia informującego Wykonawcę 
o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie nie później 
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niż 7 dni przed zakończeniem zamówienia gwarantowanego wraz z określeniem okresu, w którym będzie 
realizowane prawo opcji, tj.: okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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 cytrometru przepływowego
Część nr: 2

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 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);

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: 15
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: tak
Opis opcji:
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Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu: wynajem mikroskopu konfokalnego i 
cytrometru przepływowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia zakończenia zamówienia gwarantowanego.
„Prawo opcji” będzie realizowane po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia informującego Wykonawcę 
o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie nie później 
niż 7 dni przed zakończeniem zamówienia gwarantowanego wraz z określeniem okresu, w którym będzie 
realizowane prawo opcji tj.: okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
MAB/2017/2 z 31.10.2017

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 precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy oraz możliwe przewidziane zmiany zapisów umowy określone zostały we wzorze 
umowy stanowiącym Załączniku nr 6 do SWZ.

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: 18/06/2021
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:
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/09/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/06/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Platforma zakupowa Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/

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:

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:
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:
13/05/2021
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