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Zamówienia:
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Szczecin: Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych na potrzeby pracowni biologii, 
chemii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie.
Numer ogłoszenia: 93386 - 2012; data zamieszczenia: 26.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji , ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj. 
zachodniopomorskie, tel. (091) 8211479, 8211478, faks (091) 8211477 8215406.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.kwp.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników i materiałów 
laboratoryjnych na potrzeby pracowni biologii, chemii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w 
Szczecinie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dostawa odczynników 
i materiałów laboratoryjnych na potrzeby pracowni biologii, chemii Laboratorium 
Kryminalistycznego KWP w Szczecinie. a) Zaoferowane odczynniki/materiały z uwagi na 
specjalistyczne ich przeznaczenie muszą być oryginalnymi, katalogowymi produktami 
fabrycznymi, fabrycznie pakowanymi i spełniającymi wszystkie wymagania szczegółowe 
Zamawiającego określone w załączniku do siwz nr 3.1 do 3.3, w tym wszystkie określone liczbowo 
parametry. b) Wykonawca oferujący odczynniki,materiały wskazane w załączniku do siwz nr 3.1 do 
3.3 zobowiązany jest załączyć do oferty: - opis oferowanych odczynników,materiałów, w formie 
tabelarycznej z podaniem: pozycji ewidencyjnych dla odczynników/materiałów wg załącznika do 
siwz nr 3.1 do 3.3, ich nazwy, numery katalogowe, nazwę producenta, oraz ich dokładnej 
charakterystyki, odnosząc się do każdego zapisu przedstawionego przez Zamawiającego w 
załączniku do siwz nr 3.1 do 3.3, z zachowaniem takich samych jednostek przy opisywaniu ich za 
pomocą parametrów liczbowych, - aktualne katalogi wydane przez producenta (broszury, karty 
katalogowe), potwierdzające zgodność oferowanych odczynników,materiałów z wymaganiami 
szczegółowymi określonymi przez Zamawiającego w załączniku do siwz nr 3.1 do 3.3. Katalogi 
mogą być w języku angielskim lub polskim z koniecznym zaznaczeniem w nich parametrów 
wymaganych przez Zamawiającego, c) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty 
charakterystyki, certyfikaty jakości, o których mowa w kolumnie Wymagania załącznika do siwz nr 
3.1 do 3.3 (odpowiednio dla danej części) w trakcie realizacji umowy, d) Zamawiający dopuszcza 
składanie ofert równoważnych. Mając na uwadze, iż prowadzone badania i wydane na ich 
podstawie ekspertyzy wymagają zastosowania specjalistycznych odczynników/materiałów z uwagi 
na ich przeznaczenie, zaproponowany przez Wykonawcę asortyment równoważny winien posiadać 
skład chemiczny, cechy jakościowe i użytkowe identyczne lub nie gorsze niż wskazane przez 
Zamawiającego, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, które należy dołączyć do oferty: 
aktualne karty charakterystyki, certyfikaty analityczne, oferty katalogowe wraz z opisem, protokoły 
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walidacyjne potwierdzające kompatybilność z posiadanym sprzętem i oprogramowaniem, protokoły 
walidacyjne producenta do stosowania w celach identyfikacji osobniczej i genetyce sądowej, na 
podstawie których Zamawiający będzie mógł jednoznacznie określić, iż zaoferowany równoważny 
asortyment spełnia parametry przez niego wymagane. - Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż 
zaoferowany równoważny asortyment nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności 
nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych oraz wykazać, że 
zaoferowane odczynniki, każdy z osobna, spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań 
Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur) w tym np. 
kalibracji urządzeń, instalowania dodatkowych oprogramowań - obowiązek udowodnienia 
równoważności oferty spoczywa na Wykonawcy. - Wykonawca oferujący asortyment równoważny 
przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania 
zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany 
serwis producenta sprzętu. e) nazwa zaoferowanego produktu winna być dokładnie taka sama, jak 
na dostarczonych na podstawie umowy fakturach oraz opakowaniach i etykietach. 2. Dostawy 
realizowane będą do magazynu Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Szczecinie przy ul. Wernyhory 5, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 
do 15.30..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.14.10.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, należy przedłożyć:

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

•

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej (załącznik do siwz nr 1). 2) Wypełniony i 
podpisany formularz kalkulacji cenowej odpowiednio do części której/których dotyczy oferta 
(załączniki do siwz nr od 3.1 do 3.3). 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub 



wykonawców lub inne dokumenty niezbędne do wykazania, że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i 
wymagane dokumenty jest/są uprawniona/e do reprezentacji Wykonawcy (m.in. odpis KRS, umowa 
spółki cywilnej, uchwała wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz pozostałe dokumenty muszą być 
złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. X ust. 6 siwz.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda 
Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień 
Publicznych pok. 301.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
04.04.2012 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. Piotra i Pawła 
4/5, 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Analiza DNA w systemach multipleksowych oraz ocena ilości DNA.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wszystkie wymagania 
szczegółowe określone zostały w załączniku do siwz nr 3.1.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Izolacja Materiałowa DNA metoda organiczną.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wszystkie wymagania 
szczegółowe określone zostały w załączniku do siwz nr 3.2.



• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Laboratoryjne certyfikowane materiały odniesienia.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wszystkie wymagania 
szczegółowe określone zostały w załączniku do siwz nr 3.3.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 


