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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Komenda Wojewódzka Policji w
Szczecinie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Małopolska 47

Miejscowość:  Szczecin Kod pocztowy:  70-515 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 918211478

Osoba do kontaktów:  Aneta Olkiewicz-Niedostojny

E-mail:  zzp@szczecin.policja.gov.pl Faks:  +48 918211477

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.szczecin.kwp.gov.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)

I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1)  Opis :

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do
wykonywania badań DNA

II.1.2)  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  _____

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
_____

Kod NUTS:  PL12

Kod NUTS:  PL42

Kod NUTS:  PL51

Kod NUTS:  PL63

Kod NUTS:  PL622

Kod NUTS:  PL41

Kod NUTS:  PL32

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)  Informacje na temat umowy ramowej :   (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : 
_____
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Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej  (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

_____

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
b) Wykonawca oferujący odczynniki/materiały wskazane w załącznikach nr 6.1-6.50 zobowiązany jest załączyć
do oferty:
opis oferowanych odczynników i materiałów w formie tabelarycznej z podaniem: pozycji ewidencyjnych dla
materiałów/odczynników wg załączników nr 6.1-6.50., ich nazwy, numery katalogowe, nazwę producenta, oraz
ich dokładnej charakterystyki, odnosząc się do każdego zapisu przedstawionego przez Zamawiającego w
załącznikach nr 6.1-6.50, z zachowaniem takich samych jednostek przy opisywaniu ich za pomocą parametrów
liczbowych;
c) do oferty należy załączyć kartę katalogową wydaną przez producenta lub inne materiały informacyjne
potwierdzające zgodność oferowanych odczynników i materiałów z wymaganiami szczegółowymi określonymi
przez Zamawiającego w załącznikach nr 6.1 – 6.50 do siwz, mogą być sporządzone w języku polskim lub
oryginalnym języku z tłumaczeniem na język polski.
d) Wszystkie oferowane produkty, będące substancjami niebezpiecznymi lub preparatami chemicznymi
oznakowane znakiem szkodliwości, muszą posiadać aktualne karty charakterystyki w języku polskim, zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyki o
których mowa w kolumnie „Wymagania” w załącznikach nr 6.1 – 6.50 do siwz w trakcie realizacji umowy.
e) Wszystkie odczynniki muszą być dostarczone w opakowaniach zgodnych z obowiązującymi przepisami
prawa w tym zakresie. Wszystkie odczynniki i substancje chemiczne oraz materiały opatrzone etykietami
opisowymi wykonanymi w języku obcym, muszą być dostarczone wraz z samoprzylepnymi etykietami
opisowymi sporządzonymi dodatkowo w języku polskim
f) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla zadania: 1,2,3,4,5,6,7,9,14,15,16,
17,18,19,20,23,26,27,30,32,33,34,35,38,42,43,45,46,48,49,50.
Mając na uwadze, iż prowadzone badania i wydane na ich podstawie ekspertyzy wymagają zastosowania
specjalistycznych odczynników i 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: świadectwa jakości, oferty katalogowe wraz z opisem, na podstawie których Zamawiający
będzie mógł jednoznacznie określić, iż zaoferowany równoważny asortyment spełnia parametry przez niego
wymagane. Wykonawca oferujący asortyment równoważny gwarantuje, że nie spowoduje on zwiekszenia
kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i iinych materiałów zużywalnych, kalibracji
urządzeń oraz instalowania dodatkowego oprogramowania.
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. Obowiązek udowodnienia równoważności oferty spoczywa na
Wykonawcy.
2) CPV:
33.14.10.00-0 – Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne
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33.12.41.31-2 – paski odczynnikowe,
33.69.40.00-1 – czynniki diagnostyczne,
33.19.25.00-7 – probówki
33.69.62.00-7 – odczynniki do badań krwi
33.69.60.00-5- odczynniki i środki kontrastowe
3) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z postanowieniami zawartymi w
art. 34 ust. 5 uPzp. Zakup towarów w ramach opcji może nastąpić maksymalnie do 30% ilości asortymentu
wskazanego w załączniku nr 6.1-6.44 i 6.46-6.50 . Szczegółowe informacje opisujące prawo opcji zawarte
zostały w załączniku nr 7 - wzór umowy oraz w załączniku nr 8.1-8.44 i 8.46-8.50 – formularz asortymentowo
cenowy z prawem opcji oraz w załączniku nr 9.1-9.50 do siwz - Podział ilościowy przedmiotu zamówienia na
poszczególne jednostki.
4) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
5) Zamawiający przewidział 50 części (zadań) zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
na jedną lub więcej części zamówienia.
6) Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.
7) Podwykonawcy:
W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania
w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego
oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy.
8) Jest to zamówienie wspólne udzielane na rzecz jednostek i w ilościach wyspecyfikowanych w załączniku nr
9.1-9.50. Wszelkie szczegóły dot. zamówienia wspólnego, w tym rozliczenia i płatności zostały uregulowane we
wzorze umowy, załącznik nr 7 do siwz..
oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy.
9) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
10) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
11) Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

II.1.7)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :   tak   nie

II.1.8) Części:    (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
 

wszystkich części
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II.1.9)  Informacje o ofertach wariantowych: 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :   tak   nie

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres :   (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  12062043.69    Waluta :  PLN
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach :   (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z postanowieniami zawartymi w
art. 34 ust. 5 uPzp. Zakup towarów w ramach opcji może nastąpić maksymalnie do 30% ilości asortymentu
wskazanego w załączniku nr 6.1-6.44 i 6.46-6.50 . Szczegółowe informacje opisujące prawo opcji zawarte
zostały w załączniku nr 7 - wzór umowy oraz w załączniku nr 8.1-8.44 i 8.46-8.50 – formularz asortymentowo
cenowy z prawem opcji oraz w załączniku nr 9.1-9.50 do siwz - Podział ilościowy przedmiotu zamówienia na
poszczególne jednostki.

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)  Informacje o wznowieniach :   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:    tak   nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana)  _____  albo Zakres: między :  _____  i:  _____   
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień: 
w miesiącach:  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Okres w miesiącach :  24   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  (jeżeli dotyczy)
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości odpowiednio dla części zamówienia,
na którą składa ofertę, ze wskazaniem części, której wadium dotyczy:
zadanie 1 - 55 000,00 zł
zadanie 2- 25 000,00 zł
zadanie 3- 5 000,00 zł
zadanie 4 - 10 000,00 zł
zadanie 5 - 3 300,00 zł
zadanie 6 - 3 400,00 zł
zadanie 7 - 14 000,00 zł
zadanie 8 - 250,00 zł
zadanie 9 - 7 500,00 zł
zadanie 10 - 300,00 zł
zadanie 11- 1 800,00 zł
zadanie 12- 250,00 zł
zadanie 13- 13 000,00 zł
zadanie 14- 40 000,00 zł
zadanie 15- 3 000,00 zł
zadanie 16- 16 000,00 zł
zadanie 17- 3 000,00 zł
zadanie 18- 400,00 zł
zadanie 19- 200,00 zł
zadanie 20- 4 000,00 zł
zadanie 21- 14 000,00 zł
zadanie 22- 1 600,00 zł
zadanie 23- 1 400,00 zł
zadanie 24- 200,00 zł
zadanie 25 - 20,00 zł
zadanie 26 - 3 700,00 zł
zadanie 27- 900,00 zł
zadanie 28- 2 000,00 zł
zadanie 29- 2 000,00 zł
zadanie 30- 1 000,00 zł
zadanie 31- 100,00zł
zadanie 32- 350,00 zł
zadanie 33- 700,00 zł
zadanie 34- 200,00 zł
zadanie 35- 1,00 zł
zadanie 36- 100,00 zł
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zadanie 37- 60,00 zł
zadanie 38- 4 000,00 zł
zadanie 39- 9,00 zł
zadanie 40- 300,00 zł
zadanie 41- 500,00 zł
zadanie 42 – 1 000,00 zł
zadanie 43- 19,00 zł
zadanie 44- 1 000,00 zł
zadanie 45- 900,00 zł
zadanie 46- 9 000,00 zł
zadanie 47- 200,00 zł
zadanie 48- 7 000,00 zł
zadanie 49- 5 000,00 zł
zadanie 50- 7 000,00 zł
2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 24.05.2016 r. do godziny 11.30.
Decyduje data wpływu wadium do Zamawiającego.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 uPzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego
nr 33 1010 1599 0025 0913 9120 0000, decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z
treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
- zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie
i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie,
zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp bez potwierdzania tych okoliczności.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium w trybie art 46 z zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp.
7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa
w art. 46 ust. 3 uPzp.
8. W przypadku wnoszenia wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 uPzp winno
być ono złożone w kasie zamawiającego, pokój 232 ul. Małopolska 47, Szczecin.
Kasa Zamawiającego czynna jest codziennie w godzinach od 11.00 – 14.00.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do siwz.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 7 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje
informacje, korespondencję, itp.
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4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 25
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia itp. składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę
wspólną,
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych
wykonawców.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich
zastosowanie zasady określone w ust. 7 – 10 niniejszego rozdziału.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną
będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem
realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia
oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

III.1.4) Inne szczególne warunki:  (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
uPzp dotyczące:1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:
1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

Ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia
wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w
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22 ust. 1 uPzp, według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do siwz

art. 22 ust. 1 uPzp dotyczące sytuacji ekonomicznej i
finansowej

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat,
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy
składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww.
wykaz.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje)
należycie w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,
co najmniej jedną główną dostawę. Za dostawę główną
Zamawiający uzna odpowiednio dla następującego
zadania tj.:
- zadanie 1, 14 - dostawa odczynników do
wykonywania badań DNA na co najmniej 900 000,00
zł netto w ramach jednej umowy lub kilku umów, nie
więcej niż 5 umów.
- zadanie 2 - dostawa odczynników do wykonywania
badań DNA na co najmniej 500 000,00 zł netto w
ramach jednej umowy lub kilku umów, nie więcej niż 5
umów.
- zadanie 7, 13, 16, 21, - dostawa materiałów i
odczynników do wykonywania badań DNA na co
najmniej 300 000,00 zł netto w ramach jednej umowy
lub kilku umów, nie więcej niż 5.
- zadanie 4, 46 - dostawa odczynników do
wykonywania badań DNA na co najmniej 200 000,00
zł netto w ramach jednej umowy lub kilku umów, nie
więcej niż 5 umów.
- zadanie 3, 9, 20, 38, 48, 49, 50 - dostawa materiałów
i odczynników do wykonywania badań DNA na co
najmniej 100 000,00 zł netto w ramach jednej umowy
lub kilku umów, nie więcej niż 5 umów.
- zadanie 5,6,17,26 - dostawa materiałów i odczynników
do wykonywania badań DNA na co najmniej 70 000,00
zł netto w ramach jednej umowy lub kilku umów, nie
więcej niż 5 umów.
W przypadku składania przez Wykonawcę oferty
na więcej niż jedną część, Zamawiający dopuszcza
możliwość łącznego spełnienia w/wym warunków
tj. wykazania tej samej dostawy z uwzględnieniem
wartości dostaw związanych z poszczególnymi
częściami, z uwzględnieniem zakresu przedmiotu
zamówienia, tj. np. zadanie 1, 14, 2, 4, 46 dotyczy
wyłącznie odczynników do badań DNA, na które
Wykonawca składa ofertę.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:  (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
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III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:    tak   nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:    tak   nie
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Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
 (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:  _____
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:  (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :   tak   nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia   (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne: 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
ZZ-2380-42/2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
 tak   nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:  (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:  ______  Godzina:  _____

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  _____    Waluta:  _____

Warunki i sposób płatności: 

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  24/05/2016  Godzina:  11:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:  (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
Inny:
_____
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 24/05/2016        (dd/mm/rrrr)    Godzina
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  _____
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 
_____

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy
przedłożyć:
1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa
pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do siwz. W przypadku składania oferty
wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
Poleganie na zasobach innych podmiotów art. 26 ust. 2b uPzp
1) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp tj. wiedzy zi doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej
sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W celu zachowania
formy pisemnej dokument ten musi być złożony w formie oryginału. Wzór pisemnego zobowiązania stanowi
załącznik nr 5 do siwz.
2) Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda od Wykonawcy przedłożenia dokumentu,
który zawierał będzie w szczególności informacje na temat:
zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia;
charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
zakresu i okresu udziału innego podmiotu w trakcie realizacji zamówienia.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 uPzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
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2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 uPzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 2:
1) pkt 2-4 i 6 siwz - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
2) pkt 5 siwz – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8, 10 i 11 uPzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b) powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10, 11 uPzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
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zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przez właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania
tych osób lub przed notariuszem.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej dla odpowiedniej części wraz z oświadczeniami (załącznik
nr 1 do siwz).
2) Wypełniony/e i podpisany/e formularz/e kalkulacji cenowej dla odpowiedniej części stanowiący/e załącznik nr
6.1-6.50 do siwz oraz załącznik nr 8.1-8.44 i 8.46-8.50 do siwz.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (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 dokumenty, o których mowa wyżej muszą być złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi
w rozdz. X odpowiednio ust. 5 lub 8 siwz.
4. W celu potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
-kartę katalogową wydaną przez producenta lub inne materiały informacyjne potwierdzające zgodność
oferowanych odczynników i materiałów z wymaganiami szczegółowymi określonymi przez Zamawiającego
w załącznikach nr 6.1 – 6.50 do siwz, mogą być sporządzone w języku polskim lub oryginalnym języku z
tłumaczeniem na język polski. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę. Uwierzytelniona musi być każda strona kserokopii.. Dokumenty są składane
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Uwierzytelniona musi być
każda strona kserokopii;
- w przypadku złożenia oferty równoważnej: świadectwa jakości, oferty katalogowe wraz z opisem, na podstawie
których Zamawiający będzie mógł jednoznacznie określić, iż zaoferowany równoważny asortyment spełnia
parametry przez niego wymagane. Obowiązek udowodnienia równoważności oferty spoczywa na Wykonawcy.
Dokumenty te należy oznaczyć wskazując część i pozycję, której dotyczą. Dokumenty są składane w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Uwierzytelniona musi być każda strona
kserokopii.
W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów
reklamowych i informacyjnych) zaleca się, aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób
trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.

VI.4) Procedury odwoławcze: 

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

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587800/224587803

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____
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Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań:   (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,do
której był zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli została
przesłana w inny sposób,
2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub umieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,
3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - wobec czynności innych niż
wymienione w pkt. 1 i 2.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587800/224587803

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  Komenda Wojewódzka Policji w
Szczecinie Zespół ds Zamówień Publicznych

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Pl. Św. Piotra i Pawła 4/5

Miejscowość:  Szczecin Kod pocztowy:  70-521 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 918211478

Osoba do kontaktów:  Aneta Olkiewicz-Niedostojny

E-mail:  zzp@szczecin.policja.gov.pl Faks:  +48 918211477

Adres internetowy:  (URL) http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/Ogloszenia_przetargow.html

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  Komenda Wojewódzka Policji w
Szczecinie Zespół ds Zamówień Publicznych

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Pl. Św. Piotra i Pawła 4/5

Miejscowość:  Szczecin Kod pocztowy:  70-521 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 918211478

Osoba do kontaktów:  Aneta Olkiewicz-Niedostojny

E-mail:  zzp@szczecin.policja.gov.pl Faks:  +48 918211477

Adres internetowy:  (URL) http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/Ogloszenia_przetargow.html

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  Komenda Wojewódzka Policji w
Szczecinie Zespół ds Zamówień Publicznych

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Pl. Św. Piotra i Pawła 4/5

Miejscowość:  Szczecin Kod pocztowy:  70-521 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 918211478

Osoba do kontaktów:  Aneta Olkiewicz-Niedostojny

E-mail:  zzp@szczecin.policja.gov.pl Faks:  +48 918211477

Adres internetowy:  (URL) http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/Ogloszenia_przetargow.html

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: Śreniawitów 1

Miejscowość Rzeszów Kod pocztowy 35-032

Państwo Polska (PL)

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

Oficjalna nazwa Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
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Adres pocztowy: Podwale 31-33

Miejscowość Wrocław Kod pocztowy 50-040

Państwo Polska (PL)

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

Oficjalna nazwa Komenda Stołeczna Policji Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: Nowolipie 2

Miejscowość Warszawa Kod pocztowy 00-150

Państwo Polska (PL)

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

Oficjalna nazwa Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: Biskupia 23

Miejscowość Gdańsk Kod pocztowy 80-875

Państwo Polska (PL)

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

Oficjalna nazwa Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: Lubelska 35

Miejscowość Olsztyn Kod pocztowy 10-049

Państwo Polska (PL)

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

Oficjalna nazwa Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: Kochanowskiego 2a

Miejscowość Poznań Kod pocztowy 60-844

Państwo Polska (PL)

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 1      Nazwa : Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 15/16 loci STR i locus
Amelogeniny wraz ze standardem wielkości do aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer.

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 2      Nazwa : 2. Zestaw do identyfikacji osobniczej PowerPlex Fusion w systemie co najmniej 23 loci
STR i locus Amelogeniny , wraz ze standardem wielkości do aparatu ABI 3130XL/AB3500 Genetic Analyzer

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 3      Nazwa : Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 16 loci STR i locus
Amelogeniny w układzie 5 barwników

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 4      Nazwa : 4. Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 23 loci STR chromosomu
Y w układzie 5 barwników

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 28 / 122

_____



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 29 / 122

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 5      Nazwa : 5. Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 27 loci STR chromosomu
Y w układzie 6 barwników

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 6      Nazwa : 6. Materiały i odczynniki do elektroforezy kapilarnej na aparacie ABI 3130xl Genetic
Analytic.

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 7      Nazwa : 7. Materiały i odczynnki do elektroforezy kapilarnej na aparacieAB 3500 Genetic
Analyzer.

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 8      Nazwa : 8. Wysoko dejonizowany formamid do elektroforezy kapilarnej

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 9      Nazwa : 9. Materiały do elektroforezy kapilarnej na aparacieABI 3130/AB 3500 Genetic
Analyzer.

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 10      Nazwa : 10. Enzym proteinaza K do biologii molekularnej.

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 11      Nazwa : 11. Probówki polipropylenowe do badan DNA.

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 12      Nazwa : 12. Mieszanina fenol:chloroform;alkohol izoamylowy

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 13      Nazwa : 13. Końcówki do pipet automatycznych typu Eppendorf

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 14      Nazwa : 14. Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie STR

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 15      Nazwa : 15. Końcówki do dozowników cieczy Xstream.

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 16      Nazwa : 16. Zestaw do ilościowego oznaczania DNA na aparacie ABI Prism 7500

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 17      Nazwa : 17. Zestaw do ilościowego oznaczania DNA na aparacie ABI Prism 7000

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 18      Nazwa : 18. Testy paskowe do wykrywania śladów charakterystycznych dla krwi

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 19      Nazwa : 19. Testy paskowe do wykrywania śladów charakterystycznych dla krwi II.

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 20      Nazwa : 20. Zestaw kolumienkowy do izolacji DNA

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 21      Nazwa : 21. Membrany filtracyjne do izolacji DNA

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 22      Nazwa : 22. Testy immunochromatograficzne do ujawniania ludzkiej hemoglobiny

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 23      Nazwa : 23. papierki testowe do ujawniania kwaśnej fosfatazy.

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 24      Nazwa : 24. Alkohol etylowy

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 25      Nazwa : 25. Nadtlenek wodoru

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 26      Nazwa : 26. Zestaw kolumienkowy do izolacji DNA ze zmienna objętością precypitowanej
zawiesiny DNA

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 27      Nazwa : 27. Testy immunochromatograficzne do wykrywania antygenu prostaty (PSA)

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 28      Nazwa : 28. Testy immunochromatograficzne do wykrywania semenogeliny-białka
charakterystycznego dla ludzkiego płynu nasiennego

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 76 / 122

_____



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 77 / 122

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 29      Nazwa : 29. Jednorazowa wymazówka do zabezpieczania śladów biologicznych

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 30      Nazwa : 30. Preparat do dekontaminacji DNA

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 31      Nazwa : 31. Dithiotreitol dla biologii molekularnej

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 32      Nazwa : 32. Preparat do ujawniania niewidocznych śladów krwi

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.
.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 33      Nazwa : 33. Test immunochromatograficzny do wykrywania ludzkiej alfa-amylazy ślinowej

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 34      Nazwa : 34. Luminol

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 35      Nazwa : 35. Wodorotlenek sodowy

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 36      Nazwa : 36. Ostrza do skalpeli

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 37      Nazwa : 37. Pipetki typu Pasteur’a

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 38      Nazwa : 38. Koszyki do izolacji DNA

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 39      Nazwa : 39. Taśma do zabezpieczania śladów kontaktowych DNA

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 40      Nazwa : 40. Probówki w stripach po 8 szt. wraz z zamknięciami

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 41      Nazwa : 41. Odczynniki do biologii molekularnej

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 42      Nazwa : 42. Zestaw materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczania wody Millipore

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 43      Nazwa : 43. Karty do zabezpieczania krwi płynnej

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 44      Nazwa : 44. Zestaw do lizy preferencyjnej i izolacji DNA.

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 45      Nazwa : 45. Zestaw do identyfikacji osobniczej sekwencji STR chromosomu X

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 46      Nazwa : 46. Zestaw do izolacji DNA przy użyciu aparatu EZ1 firmy Qiagen

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 112 / 122

_____



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 113 / 122

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 47      Nazwa : 47. Zestawy uzupełniające pudełka z końcówkami typu Eppendorf

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 48      Nazwa : 48. Zestawy oznaczania ilości DNA w aparacie Real-time PCR 7500 wraz z
zestawem do kalibracji

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 49      Nazwa : 49. Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 23 loci STR
chromosomu Y

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników
dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część nr : 50      Nazwa : 50. Zestaw do identyfikacji osobniczej PowerPlex Fusion System, GlobalFiler  PCR 
Amplification Kit  w systemie co najmniej 23 loci STR i locus Amelogeniny

1) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
2. 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 załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do siwz nr 6, 8 i 9.
4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  

3) Wielkość lub zakres:

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 120 / 122

_____



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 121 / 122

Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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