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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6401-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Mikroskopy
2022/S 005-006401
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 852-000-67-57
Adres pocztowy: ul. Rybacka 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-204
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Dobrzyńska, Małgorzata Mastalerz
E-mail: przetargi@pum.edu.pl
Tel.: +48 914800778
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pum.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pum_edu
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:
„Zakup aparatury naukowo-badawczej, w ramach realizacji inwestycji pn. „Doposażenie infrastruktury
badawczej dla potrzeb testowania nowatorskich terapii w kulturach 2D/3D” - Zautomatyzowana platforma
Numer referencyjny: DZP-240/65/WR/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
38510000 Mikroskopy

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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1.Przedmiotem zamówienia jest Zakup aparatury naukowo-badawczej, w ramach realizacji inwestycji pn.
„Doposażenie infrastruktury badawczej dla potrzeb testowania nowatorskich terapii w kulturach 2D/3D” Zautomatyzowana platforma wieloparametrycznej analizy i wizualizacji komórek 2D i 3D w czasie rzeczywistym,
w kontrolowanej atmosferze.
2.Platforma badawcza będąca przedmiotem zamówienia, pozwala na jednoczesną jakościową i ilościową
ocenę parametrów molekularnych i biochemicznych oraz morfologii komórek w hodowlach klasycznych
i trójwymiarowych, jest niezbędna do kontynuacji i rozwoju projektów badawczych prowadzonych w:
Samodzielnej Pracowni Biochemii Farmaceutycznej przy Katedrze Biochemii i Chemii Medycznej i Zakładzie
Patologii Ogólnej, we współpracy z Kliniką Onkologii i Chemioterapii, Kliniką Pediatrii, Onkologii i Immunologii
Dziecięcej oraz Katedrą i Kliniką Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 201 594.58 PLN

II.2)

Opis

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: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielna Pracownia Biochemii Farmaceutycznej PUM, ul. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Zakup aparatury naukowo-badawczej, w ramach realizacji inwestycji pn.
„Doposażenie infrastruktury badawczej dla potrzeb testowania nowatorskich terapii w kulturach 2D/3D” Zautomatyzowana platforma wieloparametrycznej analizy i wizualizacji komórek 2D i 3D w czasie rzeczywistym,
w kontrolowanej atmosferze.
Platforma badawcza będąca przedmiotem zamówienia, pozwala na jednoczesną jakościową i ilościową
ocenę parametrów molekularnych i biochemicznych oraz morfologii komórek w hodowlach klasycznych
i trójwymiarowych, jest niezbędna do kontynuacji i rozwoju projektów badawczych prowadzonych w:
Samodzielnej Pracowni Biochemii Farmaceutycznej przy Katedrze Biochemii i Chemii Medycznej i Zakładzie
Patologii Ogólnej, we współpracy z Kliniką Onkologii i Chemioterapii, Kliniką Pediatrii, Onkologii i Immunologii
Dziecięcej oraz Katedrą i Kliniką Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: serwis / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

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
Postępowanie jest dofinansowane w 100% z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację
inwestycji związanej z działalnością naukową. Kryteria oceny ofert, pozostały takie same jak w unieważnionym
przetargu nieograniczonym.
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:
Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp.
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 6) ponieważ w
postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, która
została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy p.z.p. – jako oferta, której treść jest niezgodna z
warunkami zamówienia (niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia).

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.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: DZP-240/65/WR/2021
Nazwa:
Zakup aparatury naukowo-badawczej, w ramach realizacji inwestycji pn. „Doposażenie infrastruktury badawczej
dla potrzeb testowania nowatorskich terapii w kulturach 2D/3D” - Zautomatyzowana platforma
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
30/12/2021

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BIOKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytową
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 5271011366
Adres pocztowy: ul. Wspólna 3
Miejscowość: Janki
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
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V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 201 594.58 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 201 545.68 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

4/6

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante zostało przesłane do publikacji w dniu 03.01.2022r.
Tymczasowy numer referencyjny ENOTICESPAM/2022-000048. Ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie
TED w dniu 07/01/2022 r.
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.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w j.polskim. Wszystkie dokumenty przedstawia się w j.polskim, a
jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie
powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na j.polski.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego
obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie
elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie
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pisemnej (np. na Platformie Zakupowej), przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie Zakupowej.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 pzp.
10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX pzp nie stanowią
inaczej.
12. Skargę wnosi się do SO w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, przesyłając jednocześnie
jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części,
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia
lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.
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:
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