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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191051-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
2021/S 075-191051

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Krajowy numer identyfikacyjny: 000092462
Adres pocztowy: Powstańców Wielkopolskich 10
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-090
Państwo: Polska
E-mail: bydgoszcz.wiw@wp.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Krajowy numer identyfikacyjny: 000092462
Adres pocztowy: PL613
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Smoczyk
E-mail: przetargi@weterynaria.bydgoszcz.pl 
Tel.:  +48 523392146
Faks:  +48 523221352
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://e-propublico.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
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Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Produkty z tworzyw sztucznych i zestawy diagnostyczne do badań techniką real time PCR I
Numer referencyjny: WIWa.272.4.2021

II.1.2) Główny kod CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Produkty z tworzyw sztucznych, zestawy diagnostyczne do badań techniką real time PCR I niezbędne do 
wykonywania badań laboratoryjnych. Przetarg nieograniczony.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestaw diagnostyczny do wykrywania DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFv) u świń i dzików do 
wykonania 160 000 oznaczeń.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141625 Zestawy diagnostyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Higieny Weterynaryjnej Oddział Terenowy Włocławek, ul. Planty 18, 87-800 Włocławek

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Wymaganie ogólne dla zadania.
1. Oferowany zestaw musi umożliwiać wykrywanie w czasie rzeczywistym (real-time PCR) DNA wirusa 
afrykańskiego pomoru świń (ASFV) wyizolowanego z pełnej krwi
(z EDTA), surowicy, tkanek (w tym: migdałków, śledziony, węzłów chłonnych, nerek, wątroby, płuc, szpiku 
kostnego) pochodzących od świń i dzików.
2. Oferowany zestaw musi umożliwić wykrywanie wszystkich 23 genotypów ASFV i posiadać pełną walidację w 
odniesieniu do EURL INIA.
3. Wymagane jest, aby zestaw był zoptymalizowany do pracy w aparacie ThermoCycler II 480 i zwalidowany na 
aparacie ThermoCycler II 480.
4. Zestaw musi umożliwiać pulowanie co najmniej 5 próbek.
5. Zamawiający wymaga zestawu o następujących parametrach:
a) zestaw zawiera uniwersalną mieszaninę reakcyjną posiadającą enzymy, startery i sondę do wykrywania DNA 
ASFV amplifikowanego w reakcji real-time PCR;
b) mieszanina master mix gotowa do użycia, bez konieczności dodawania i łączenia poszczególnych 
komponentów;
c) mieszanina zawierająca startery i sondę umożliwiającą kontrolę procesu izolacji, amplifikacji, bez 
konieczności dodawania do każdej próbki ww. kontroli.
Kontrola etapu izolacji nie może być dodawana oddzielnie na którymkolwiek etapie izolacji – Zamawiający 
posiada zautomatyzowany, zamknięty proces izolacji – MagNA
Pure 96;
d) zestaw musi umożliwiać wykonanie badania w jednym dołku płytki PCR lub w jednej próbówce paska typu 
strip, docelowy gen wykrywany w kanale FAM.
6. Zestaw musi zawierać kontrolę dodatnią reakcji.
7. Zestaw musi zawierać wewnętrzną kontrolę procesu izolacji amplifikacji wykrywającą endogenną sekwencję 
genomowego DNA charakterystyczną dla świń oraz dzików pozwalającą na potwierdzenie obecności DNA 
zwierząt, od których pochodzi badana próbka.
8. Końcowa objętość mieszaniny reakcyjnej nie większa niż 25 ?l.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu części towaru w przypadku uszkodzenia opakowań 
bezpośrednich w trakcie transportu.
10. Każde opakowanie oferowanego testu musi być oznaczone numerem serii, okresem przydatności do użytku 
oraz etykietą w języku polskim zgodną z rozporządzeniem WE
1272/2008 z dnia 28 grudnia 2008 r.
11. Oferowany test musi być zapakowany w nowe oryginalne opakowania producenta nie noszące śladów 
otwierania i rozpakowywania.
12. Oferowany wyrób musi być umieszczony w aktualnym „Wykazie testów do diagnostyki in vitro” 
prowadzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii zarówno dla świń jak i dzików.
13. Oferowany wyrób musi posiadać wszelkie niezbędne pozwolenia, deklaracje i karty charakterystyk 
dopuszczające go do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin ważności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/10/2021
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestaw do izolacji DNA MagNa w systemie otwartym i zamkniętym.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141625 Zestawy diagnostyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Higieny Weterynaryjnej Oddział Terenowy Włocławek, ul. Planty 18, 87-800 Włocławek

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Wymaganie ogólne dla zadania.
1. Oferowany zestaw musi umożliwiać przeprowadzenie izolacji w automatycznej stacji robotycznej MagNa Pure 
96 instrument firmy ROCHE zawierający odczynniki do izolacji DNA i kwasów nukleinowych wirusów z różnego 
rodzaju materiału.
2. Zestaw musi zawierać 3 gotowe do użycia zestawy odczynników, konfekcjonowanych w formie kaset oraz 6 
butelek z kulkami magnetycznymi.
3. Oferowany wyrób musi posiadać wszelkie niezbędne pozwolenia, deklaracje i karty charakterystyk 
dopuszczające go do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.
4. Zestaw musi być przeznaczony do izolacji DNA z tkanek stałych, wymazów, krwi i płynów ustrojowych.
5. Oferowany zestaw powinien pozwolić usunąć zanieczyszczenia bez konieczności stosowania precypitacji lub 
innych manualnych czynności mogących powodować
degradację DNA.
6. Wyizolowane przy użyciu oferowanego zestawu DNA powinno posiadać wysoką masę cząsteczkową w 
zakresie od 30 do 50 kb (kilobase).
7. Oferowany zestaw powinien się składać z buforu do lizy tkanek, buforu wiążącego, rekombinowanej 
proteinazy K o czystości PCR grade, buforu do usuwania inhibitorów, buforu płuczącego, buforu do elucji, 
probówek typu High Pure z filtrem, probówki do zbierania materiału.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin ważności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/10/2021
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Plastiki I
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Higieny Weterynaryjnej Oddział Terenowy Włocławek, ul. Planty 18, 87-800 Włocławek

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Wymagania ogólne dla zadania.
1. Do poz. nr 1– 6 dołączyć certyfikat jałowości do oferty i do każdej z dostaw.
2. Poz. nr 1 – płytki 96-dołkowe używane do analiz RealTime PCR w aparacie LightCycler® 480 II. Każda płytka 
musi posiadać indywidualny linearny kod kreskowy.
Płytki w zestawie z foliami LightCycler 480 Sealing Foil.
3. Poz. nr 3 – Płytki muszą być dedykowane do użycia w aparacie MagNa Pure 96.
4. Poz. nr 4 – 96 głęboko dołkowe płytki przeznaczone do użycia w aparacie MagNa Pure 96 niezbędne do 
przeprowadzenia procesu izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych.
5. Poz. nr 5 – jednorazowe tipsy o pojemności 1 000 μl z filtrami aerozolowymi przeznaczone do stosowania w 
głowicach apatratu MagNa Pure 96 Instruments.
6. Poz. nr 6 – folia do uszczelniania kaset z odczynnikami do ponownego użycia w aparatach MagNa Pure.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin ważności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Jednorazowe końcówki do pipet
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZHW Bydgoszcz, ZHW OT Toruń, ZHW OT Włocławek

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Wymagania ogólne dla zadania.
1. Certyfikaty jałowości dołączyć do dostawy.
2. Dostarczenie bezpłatnie po 10 sztuk próbek z poz. nr 12, 13, 15 i 16 z właściwym certyfikatem jałowości 
najpóźniej do dnia składania ofert w celu przetestowania produktów.
Dostarczone próbki będą oceniane pod względem spełnienia wymagań szczegółowych. Próbki nie podlegają 
zwrotowi.
3. Dostarczenie bezpłatnie po 10 sztuk próbek z poz. nr 4 najpóźniej do dnia otwarcia ofert w celu 
przetestowania produktów. Dostarczone próbki będą oceniane pod względem
spełnienia wymagań szczegółowych. Próbki nie podlegają zwrotowi.
4. Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek pod warunkiem, że Wykonawcy dostarczali 
przedmiotowy produkt do Zamawiającego w ostatnim roku, a postać zamawianego artykułu oraz jego 
właściwości nie uległy zmianie i nie podlegały reklamacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin ważności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Plastiki II
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Higieny Weterynaryjnej Oddział Terenowy Włocławek, ul. Planty 18, 87-800 Włocławek

II.2.4) Opis zamówienia:
Plastiki II niezbędne do wykonywania badań laboratoryjnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin ważności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestawy diagnostyczne
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141625 Zestawy diagnostyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZHW OT Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:

19/04/2021 S75
https://ted.europa.eu/TED

7 / 18



Dz.U./S S75
19/04/2021
191051-2021-PL

8 / 18

1. Przedmiotem zamówienia są zestawy zoptymalizowane do przetwarzania wzbogaconych hodowli z 
produktów żywnościowych (w tym żywności przetworzonej):
a) Foodproof StarPrep One Kit lub równoważny.
b) Foodproof Salmonella Detection Kit 5' Nuclease lub równoważny.
c) Foodproof StarPrep Two Kit lub równoważny.
d) Foodproof Listeria monocytogenes Detection Kit 5' Nuclease lub równoważny.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin ważności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Worki do stomachera, końcówki do pipet do pobierania przesączu.
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZHW Bydgoszcz, ZHW OT Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Worki do stomachera, końcówki do pipet do pobierania przesączu niezbędne do wynonywania badań 
laboratoryjnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin ważności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/10/2021
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestawy dignostyczne do badania GMO
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141625 Zestawy diagnostyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZHW OT Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Wymagania ogólne dla zadania.
1. Przedmiotem zamówienia są zestawy odczynników foodproof GMO do ilościowego oznaczania i 
jakościowego wykrywania specyficznych sekwencji GMO w systemie multiplex metodą Real-Time PCR w 
paszach lub równoważne pod względem następujących parametrów:
— zestawy zoptymalizowane do pracy w aparacie Light Cycler 480,
— przeznaczone dla aparatów typu 5` nukleazy (dostosowane do aparatów posiadających kanały detekcji FAM, 
HEX, ROX, Cy5),
— testy walidowane na aparacie Light Cycler 480.
a) Zestaw foodproof GMO Screening 1 LyoKit, 5' Nuclease do jakościowego wykrywania specyficznych 
sekwencji GMO lub równoważny.
b) Zestaw foodproof GMO Screening 2 LyoKit, 5' Nuclease do jakościowego wykrywania specyficznych 
sekwencji GMO lub równoważny.
c) Zestaw foodproof GMO RR Soya Quantification Kit, 5'Nuclease do wykrywania i ilościowego oznaczania soi 
Roundup Ready (GTS40-3-2) metodą Real-Time PCR lub równoważny.
d) Zestaw foodproof GMO RR2 Yield Soya Quantification Kit, 5'Nuclease do wykrywania i ilościowego 
oznaczania soi Roundup Ready 2 Yield (MON89788) metodą Real-Time PCR lub równoważny.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin ważności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestaw tworzący środowisko reakcji
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141625 Zestawy diagnostyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZHW Bydgoszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zestaw QuantiTect Probe RT-PCR Kit do wykrywania materiału genetycznego 
wirusów SVC, VHS i IHN metodą real Time RT-PCR lub równoważny pod względem następujących 
parametrów:
— zestaw służący do badania molekularnego jakościowego,
— zestaw zoptymalizowany do pracy w aparacie Light Cycler 480 II,
— test walidowany na aparacie Light Cycler 480 II,
— opakowanie na 200 reakcji.
Zestaw powinien zawierać:
— RT mix – polimeraza i odwrotna transkryptaza (enzymy),
— MIX – bufor reakcyjny, jony magnezu, wolne nukleotydy,
— woda wolna od DNAz i RNAz.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin ważności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Płytki Petriego plastikowe
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZHW Bydgoszcz, ZHW OT Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Płytki plastikowe Petriego niezbędne do wykonywania badań laboratoryjnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin ważności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Butelki do hodowli komórkowej
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZHW Bydoszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Wymagania ogólne dla zadania.
1. Certyfikat jałowości dołączyć do oferty i do dostawy.
2. Dostarczenie bezpłatnie po 10 sztuk z każdego asortymentu najpóźniej do dnia składania ofert. Dostarczone 
próbki będą oceniane pod względem spełnienia wymagań szczegółowych. Próbki nie podlegają zwrotowi.
3. Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek pod warunkiem, że Wykonawcy dostarczali 
przedmiotowe produkty do Zamawiającego w ostatnim roku, a postać
Zamawianego artykułu oraz jego właściwości nie uległy zmianie i nie podlegały reklamacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin ważności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestaw do wykrywania DNA dla bakterii z grupy Borrelia spp. Kit. oraz zestaw do izolacji DNA z materiału 
biologicznego.
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141625 Zestawy diagnostyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZHW Bydgoszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Wymagania ogólne dla zadania.
1. Przedmiotem zamówienia jest zestaw do wykrywania obecności DNA specyficznego dla bakterii Borrelia 
burgdorferi metodą real-time PCR oraz zestaw do izolacji DNA z materiału biologicznego.
A. Zestaw PCR Kit do wykrywania obecności DNA specyficznego dla bakterii Borrelia Burgdorferi.
B. Zestaw do izolacji DNA.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin ważności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy / Waga: 20
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Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pipety wielomiarowe z polistyrenu
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZHW Bydgoszcz, ZHW OT Toruń.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pipety wielomiarowe z polistyrenu
1. Dołączenie certyfikatu jałowości do oferty i do każdej z dostaw.
2. Dostarczenie bezpłatnie po 5 sztuk z każdego asortymentu najpóźniej do dnia składania ofert. Dostarczone 
próbki będą oceniane pod względem spełnienia wymagań szczegółowych. Próbki nie podlegają zwrotowi.
3. Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek pod warunkiem, że Wykonawcy dostarczali 
przedmiotowe produkty do Zamawiającego w ostatnim roku, a postać zamawianego artykułu oraz jego 
właściwości nie uległy zmianie i nie podlegały reklamacji.
4. Wszystkie pipety o bardzo wąskim wypuście aby ciśnienie wydmuchiwanej cieczy uzyskane przy takiej 
średnicy otworu pozwalało na odklejenie tkanki od ściany butelki, w której jest hodowana i rozbicie jej na 
pojedyncze komórki - wszystkie pipety zostaną przetestowane w tym kierunku. Jeżeli nie będą spełniały tego 
warunku oferta zostanie odrzucona.
5. Wszystkie pipety powinny mieć odpowiednią długość ustnika (około 26 mm) i średnicę ustnika odpowiadającą 
średnicy i długości adaptera używanego w pracowni (pipetor = Pipetus Hirschmann Laborgerate).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin ważności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/10/2021
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestaw do izolacji RNA
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141625 Zestawy diagnostyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZHW Bydgoszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zestaw RNeasy Mini Kit do izolacji RNA wirusów VHS, IHN i SVC lub 
równoważny pod względem następujących parametrów:
— zestaw służący do izolacji wysokiej jakości RNA z komórek i tkanek przy użyciu kolumn membranowych z 
membraną krzemionkową,
— opakowanie na 50 reakcji,

— temperatura przechowywania: od +150oC do 200oC.
2. Zestaw powinien zawierać:
— 50 kolumn membranowych z membraną krzemionkową,
— 50 odbieralników,
— bufor RPE (11 ml),
— bufor RW1 (45 ml),
— bufor RLT (45 ml),
— wodę wolną od RNaz (10 ml).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin ważności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z zapisami wzoru umowy – załącznik nr 6 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/05/2021
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/08/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/05/2021
Czas lokalny: 11:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:
1. Formularz oferty – załącznik nr 1.
2. Formularz cenowy załącznik nr 2.
3. Jednolity europejski dokument zamówienia – załącznik nr 3.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, 
następujących podmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego.
2. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej – załącznik nr 4.
3. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu – 
załącznik nr 5.
4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
5. Zaświadczenie z ZUS lub KRUS.
6. Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG.
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1. Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument.
2. Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne.
3. Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji Wykonawcy.
Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących, przedmiotowych środków 
dowodowych:
Dla zadania nr 1:
1. Dokument z walidacji pierwotnej testu w języku polskim.
2. Certyfikat jakości zawierający co najmniej informację o: nr serii, datę ważności.
Dla zadania nr 2:
1. Dokument z walidacji pierwotnej testu w języku polskim.
Dla zadania nr 3:
1. Dla pozycji 1–6 – Certyfikat jałowości.
Dla zadania nr 4:
1. Certyfikaty jałowości.
2. Próbki (dla pozycji 4, 12, 13, 15, 16) – zgodnie wymaganiami ogólnymi dla zadania.
Dla zadania nr 5:
1. Dla pozycji nr 1–8 – certyfikaty jałowości.

2. Dla pozycji 3, 4, 9 i 10 dokument potwierdzający możliwość autoklawowania w 121oC.
Dla zadania nr 6, 8, 9, 12, 14:
1. Certyfikat jakości – zgodnie wymaganiami ogólnymi dla zadania.
Dla zadania nr 7:
1. Dla pozycji nr 2, 4 – certyfikaty jałowości.
2. Próbki (dla pozycji 4) – zgodnie wymaganiami ogólnymi dla zadania.
Dla zadania nr 10, 11, 13:
1. Certyfikaty jałowości.
2. Próbki – zgodnie wymaganiami ogólnymi dla zadania.
Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 
108 ust. 1 pkt 1–6 i ust. 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 04587801

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień których wartość jest równa albo przekracza progi unijne w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo 
przekracza progi unijne.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość 
jest równa albo przekracza progi unijne.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/04/2021
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