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Ogłoszenie
Numer

Id

2021-13754-42036

42036

Powstaje w kontekście projektu
RPSL.10.01.00-24-0313/20 - Lab. Covid-19 KMS w ŚPTM Kardio-Med Silesia

Tytuł

„Lab. Covid-19 KMS w ŚPTM Kardio-Med Silesia”
Zamówienia uzupełniające
Zgodnie z załącznikiem

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Umowy, w sytuacji konieczności
wprowadzenia zmiany w zakresie niezbędnym do jej należytego wykonania, w szczególności, w
następujących sytuacjach:
1) gdy nastąpiła zmiana w obowiązujących przepisach prawa, mająca wpływ na przedmiot i warunki
Umowy, skutkująca niemożnością należytego wykonania przedmiotu Umowy;
2) w przypadku, gdy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu
stanowiącego przedmiot Umowy (wg nazwy handlowej) Wykonawca jest zobowiązany poinformować
Zamawiającego
o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia Wykonawcy i
stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu Umowy bądź dostarczenia zamiennika
posiadającego takie same jak przedmiot Umowy parametry techniczne;
3) gdy nastąpiła możliwość dostarczenia w ramach Umowy przedmiotu Umowy spełniającego wymagania
Zamawiającego, lecz o parametrach lepszych niż przedmiot Umowy zaoferowany pierwotnie (w ofercie do
postępowania o udzielenia zamówienia publicznego). Przedmiot Umowy będzie dostarczony za uprzednią
pisemną zgodą Zamawiającego, po cenie określonej w niniejszej Umowie bądź niższej;
4) gdy nastąpiła zmiana polityki cenowej przez producenta przedmiotu Umowy lub Wykonawcę - wówczas
dopuszcza się możliwość obniżenia ceny przedmiotu Umowy.
5) wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez producenta/Wykonawcę.
2. Zmiany bądź uzupełnienia Umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku nie uzyskania
ﬁnansowania na przedmiot umowy.
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Szczegóły w załączniku

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2021-04-09
1. Specyﬁkacja Istotnych Warunków Zamówienia 8_z_21 - wersja edycyjna
2. Specyﬁkacja istotnych warunków zamówienia 8_z_21
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-04-13
1. Wyjaśnienia do postępowania 8/Z/21

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2021-04-09

2021-04-13

Termin składania ofert

Planowany termin podpisania umowy

2021-04-20 14:00:00

2021-04

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Śląski Park Technologii Medyczncyh Kardo-Med Silesia
Marii Curie-Skłodowskiej 10c
41-800 Zabrze
NIP: 6482761515

Osoby do kontaktu
Małgorzata Pietrzak
tel.: 32 70 50 305
e-mail: biuro@kmptm.pl

Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1
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„Dostawa sprzętu laboratoryjnego - chłodziarko-zamrażarki”
Budżet części 1

19818,00 PLN
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Dostawa

Podkategoria
Dostawy inne

Opis
Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawa sprzętu laboratoryjnego chłodziarko-zamrażarki” w ramach projektu „Lab. Covid-19 KMS w ŚPTM Kardio-Med Silesia” jest
doﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Szczegóły w załączniku.

Okres gwarancji
minimum 24 miesące

Kody CPV
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
39711110-3 Chłodziarkozamrażarki

Miejsca realizacji
adres
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Kraj

Województwo

Polska

śląskie

Powiat

Gmina

Zabrze

Zabrze

Miejscowość
Zabrze

Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji

Koniec realizacji

2021-04-20

2021-05-18

Opis
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa sprzętu laboratoryjnego chłodziarko-zamrażarki zgodnie z załącznikami nr 4. do siwz.
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: budynek Śląskiego Parku Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Spółka z o. o. w Zabrzu ul. M. Curie- Skłodowskiej 10c.
3. KODY CPV:
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
39711110-3 Chłodziarkozamrażarki
4. Wykluczamy możliwość składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Wykonawcy mogą składać ofertę wspólnie.
7. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców w zakresie transportu
przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca wskaże w ofercie zakres prac wykonywanych przez podwykonawców.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców.
10. Zamówienie jest współﬁnansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu „Lab.
Covid-19 KMS w ŚPTM Kardio-Med Silesia” jest doﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
11. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli środki pochodzące z ww. Programu które
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sﬁnansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały
mu przyznane.
Przedmiotem zamówienia jest Sprzęt laboratoryjny – Chłodziarko-zamrażarka
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Szczegóły w załączniku.

Czy występuje płatność częściowa
NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożyli oświadczenie zgodnie z
wzorem z załącznika nr 2 tj. potwierdzające, że:
1) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne dla realizacji zamówienia.
2) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i ﬁnansowej umożliwiającej im realizację zamówienia.
4) Oferta złożona przez Wykonawcę, nie podlega odrzuceniu na podstawie zapisów Rozdziału III pkt.
16.5)-16.6).
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegała na ocenie czy załączony
dokument potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia czy nie
spełnia.
3. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie warunki określone w pkt. 1. 1)-3)
Wykonawcy muszą spełnić wspólnie.
Szczegóły w załączniku

Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
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Przy wyborze i ocenie złożonych Ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
Zadanie nr 1: najniższa cena
Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez oferenta w Formularzu oferty
Szczegóły w załączniku

Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2021-04-13 - data opublikowania
-> 2021-04-20 14:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-04 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
-> 2021-04-20 - Etap1 (początek): Dostawa / Dostawy inne /
Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawa sprzętu laboratoryjnego - chłodziarko-zamrażarki” ...

-> 2021-05-18 - Etap1 (koniec): Dostawa / Dostawy inne /
Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawa sprzętu laboratoryjnego - chłodziarko-zamrażarki” ...

