Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html

Szczecin: Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań
dla pracowni chemii i biologi Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 116147 - 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013
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: Sukcesywne dostawy odczynników i
materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla pracowni chemii i biologi Laboratorium
Kryminalistycznego KWP w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań
dla pracowni chemii i biologi Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie. 2.
Zamówienie podzielone zostało na 6 odrębnych części : Część 1 - Wzorce sterydów anabolicznych
- wyspecyfikowane w załączniku do siwz nr 6.1 Część 2 - Wzorce sterydów anabolicznych II wyspecyfikowane w załączniku do siwz nr 6.2 Część 3 - Odczynniki do analizy związków
optycznie czynnych - wyspecyfikowane w załączniku do siwz nr 6.3 Część 4 - Probówki
polipropylenowe - wyspecyfikowane w załączniku do siwz nr 6.4 Część 5 - Odczynniki do analizy
genetycznej - wyspecyfikowane w załączniku do siwz nr 6.5 Część 6 - Wzorzec środka
narkotycznego - wyspecyfikowany w załączniku do siwz nr 6.6 3. Zaoferowane odczynniki i
materiały z uwagi na specjalistyczne ich przeznaczenie muszą być oryginalnymi katalogowymi
produktami fabrycznymi, fabrycznie pakowanymi i spełniającymi wszystkie wymagania
szczegółowe Zamawiającego określone w załącznikach do siwz nr 6.1-6.6, w tym wszystkie
określone liczbowo parametry. 4. Wszystkie odczynniki i materiały muszą być dostarczone w
opakowaniach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 5. Wszystkie
oferowane produkty, będące substancjami niebezpiecznymi lub preparatami chemicznymi
oznakowane znakiem szkodliwości, muszą posiadać aktualne karty charakterystyki, zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia tych
kart w trakcie realizacji umowy. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Mając
na uwadze, iż prowadzone badania i wydane na ich podstawie ekspertyzy wymagają zastosowania
specjalistycznych odczynników z uwagi na ich przeznaczenie, zaproponowany przez Wykonawcę
asortyment równoważny musi posiadać skład chemiczny, cechy jakościowe i użytkowe identyczne
lub nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego, potwierdzone dokumentami wymienionymi w
rozdziale VI siwz ust. 3 pkt 3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.19.25.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach:
12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia
wykonawcy, na zasadzie : wykonawca spełnia albo nie spełnia warunek
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia
wykonawcy, na zasadzie : wykonawca spełnia albo nie spełnia warunek
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia
wykonawcy, na zasadzie : wykonawca spełnia albo nie spełnia warunek
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia
wykonawcy, na zasadzie : wykonawca spełnia albo nie spełnia warunek
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia
wykonawcy, na zasadzie : wykonawca spełnia albo nie spełnia warunek
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 spełnianiu 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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których
autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
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 odpowiednio do składanej oferty formularz kalkulacji cenowej (załącznik do siwz nr 6.1,
6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6). 3) W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć: opisy produktów, które mają zostać dostarczone,
których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego odpowiednio do części przedmiotu zamówienia, na którą została złożona oferta i wg wymagań
zawartych w załącznikach do siwz nr 6.1 - 6.6, tj. dla części 1, 2, 3, 5, 6: - aktualne katalogi
producenta/ karty z katalogu producenta, lub ich kopie z zaznaczeniem parametrów wymaganych
przez Zamawiającego (katalogi mogą być w języku angielskim lub polskim) - certyfikaty jakości,
potwierdzające zgodność oferowanych odczynników z wymaganiami szczegółowymi określonymi
w załącznikach do siwz nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 i 6.6. - w przypadku złożenia oferty równoważnej
aktualne katalogi producenta/karty z katalogu producenta lub ich kopie z zaznaczeniem parametrów
wymaganych przez Zamawiającego (katalogi mogą być w języku angielskim lub polskim),
certyfikaty jakości oraz aktualne karty charakterystyki, na podstawie których Zamawiający będzie
mógł jednoznacznie określić, iż zaoferowany równoważny asortyment spełnia parametry przez
niego wymagane. dla części 4 - dokumenty testowania. 4) 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
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.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:
26.06.2013 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

