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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 61
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-091

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 225720311

Osoba do kontaktów: Mariola Jurczak-Nosińska
E-mail: aez@wum.edu.pl

Faks: +48 225720365

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.wum.edu.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Thermo Fisher dla jednostek organizacyjnych
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Znak sprawy: AEZ/S-026/2016
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Thermo
Fisher dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2 Formularz cenowy, o którym
mowa w części II SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia, określony w Załączniku nr 2, został sporządzony na podstawie analizy dostaw
wykonanych w okresie ostatnich 24 miesięcy, w ramach prowadzonych kilkudziesięciu programów badawczych,
których kontynuacja wymaga bezwzględnego stosowania odczynników tych samych producentów. Z
analizy dostaw realizowanych w latach ubiegłych wynika, że przewidywalność (powtarzalność ilościowoasortymentowa) kształtuje się na poziomie ok. 50%. Często dochodzi bowiem do konieczności zmiany
odczynników w trakcie prowadzonych badań i konieczności zastąpienia ich produktami nowymi lub innymi
należącymi do tej samej kategorii.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a) dokonania zmiany ilości odczynników wyszczególnionych w Załączniku nr 2,
b) ograniczenia przedmiotu zamówienia (asortymentu) ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie jest w
stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania,
c) nabycia innych odczynników niż określone w Załączniku nr 2, wytwarzanych przez Thermo Fisher, których
wykorzystanie w prowadzonych badaniach okaże się niezbędne oraz nowych odczynników, które zastąpiły
dotychczas stosowane, dostępnych w katalogu producenta na stronie http://www.thermofisher.com/pl/en/
home.html
- z zastrzeżeniem, że łączna wartość zamawianych odczynników nie przekroczy kwoty umowy, ustalonej na
podstawie przyjętej oferty najkorzystniejszej.
4. Podstawą ustalenia ceny odczynników, o których mowa w ust. 3 lit c), będą ceny odczynników
wyszczególnione w ogólnodostępnym katalogu produktów Thermo Fisher, na stronie internetowej producenta
http://www.thermofisher.com/pl/en/home.html, do których będzie miał zastosowanie rabat (upust) zaoferowany
przez Wykonawcę w postępowaniu.
5. Wykonawca, który powołuje się na produkty równoważne, zobowiązany jest:
1) wykazać, poprzez złożenie karty katalogowej, że ofertowy przez niego produkt (każdy z osobna) jest
zgodny z produktem, dla którego karty katalogowe dostępne są na stronie http://www.thermofisher.com/pl/en/
home.html i spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych bez konieczności wykonywania
dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń.
2) wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i
innych materiałów zużywalnych.
3) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych
i dostarczonych odczynników równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis
producenta sprzętu.
6. Do obowiązków Wykonawcy należeć będą sukcesywne (partiami w zależności od potrzeb) dostawy
odczynników do: Działu Logistyki WUM, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa lub innych jednostek
organizacyjnych WUM określonych w poszczególnych zamówieniach oraz innych miejsc, przy czym liczba
przesyłek kierowanych na inny adres niż jednostki WUM nie przekroczy 3% liczby wszystkich dostaw.
7. Zamawiający ze względu na system wewnętrznej dystrybucji przedmiotu zamówienia wymaga spełnienia
przez Wykonawcę następujących warunków:
1) w odniesieniu do odczynników określonych w Załączniku nr 2, dostarczenia niezwłocznie po podpisaniu
umowy (przed pierwszą dostawą), do Sekcji Gospodarki Magazynowej Działu Logistyki WUM, kart
charakterystyk substancji niebezpiecznych w rozumieniu obowiązującego prawa w formie elektronicznej,
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przy czym każdy plik elektroniczny zawierający kartę charakterystyki powinien mieć w nazwie wyłącznie
pełny numer katalogowy produktu, którego dotyczy. W odniesieniu do odczynników nie ujętych załączniku
nr 2, a zamawianych na podstawie § 1 ust. 6 umowy, każdorazowego przekazywania Zamawiającemu karty
charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie elektronicznej, najpóźniej w dniu dostawy odczynników,
których dotyczą.
2) Dostarczenia deklaracji zgodności WE lub Certyfikatów CE - zgodnie z dyrektywami 93/42/EWG oraz
98/79/EWG, atestów lub świadectw jakości wystawionych przez producenta, jeśli wymagają tego odpowiednie
przepisy prawa polskiego lub zażąda tego użytkownik do dostawy, której dotyczą.
3) Oznakowania opakowań zewnętrznych produktu informacją o temperaturze transportu.
- zgodnie z treścią Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1.
8. Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców dostarczył razem z ofertą elektroniczną wersję Załącznika nr
2, nagraną na płycie CD/DVD w formacie.xls, wypełnionego w sposób określony w części XIII ust. 1 SIWZ, co
pozwoli na wyeliminowanie omyłek lub błędów rachunkowych
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
33696000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
AEZ/S-026/2016
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_Kaliber
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-028952 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 048-079632 z dnia: 09/03/2016 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
04/03/2016 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
1. 1. Przedmiotem niniejszego
1. Przedmiotem niniejszego
II.1.5
zamówienia są sukcesywne dostawy zamówienia są sukcesywne dostawy
odczynników wytwarzanych przez
odczynników wytwarzanych przez
Thermo Fisher dla jednostek
Thermo Fisher dla jednostek
organizacyjnych Warszawskiego
organizacyjnych Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego.
Uniwersytetu Medycznego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu
2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został określony w
zamówienia został określony w
Załączniku nr 2 Formularz cenowy, o Załączniku nr 2 Formularz cenowy, o
którym mowa w części II SIWZ.
którym mowa w części II SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia,
3. Przedmiot zamówienia,
określony w Załączniku nr 2, został określony w Załączniku nr 2, został
sporządzony na podstawie analizy sporządzony na podstawie analizy
dostaw wykonanych w okresie
dostaw wykonanych w okresie
ostatnich 24 miesięcy, w ramach
ostatnich 24 miesięcy, w ramach
prowadzonych kilkudziesięciu
prowadzonych kilkudziesięciu
programów badawczych,
programów badawczych,
których kontynuacja wymaga
których kontynuacja wymaga
bezwzględnego stosowania
bezwzględnego stosowania
odczynników tych samych
odczynników tych samych
producentów. Z analizy dostaw
producentów. Z analizy dostaw
realizowanych w latach ubiegłych
realizowanych w latach ubiegłych
wynika, że przewidywalność
wynika, że przewidywalność
(powtarzalność ilościowo(powtarzalność ilościowoasortymentowa) kształtuje się
asortymentowa) kształtuje się
na poziomie ok. 50 %. Często
na poziomie ok. 50%. Często
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dochodzi bowiem do konieczności dochodzi bowiem do konieczności
zmiany odczynników w trakcie
zmiany odczynników w trakcie
prowadzonych badań i konieczności prowadzonych badań i konieczności
zastąpienia ich produktami nowymi zastąpienia ich produktami nowymi
lub innymi należącymi do tej samej lub innymi należącymi do tej samej
kategorii.
kategorii.
Mając na uwadze powyższe,
Mając na uwadze powyższe,
Zamawiający zastrzega sobie prawo: Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a) dokonania zmiany ilości
a) dokonania zmiany ilości
odczynników wyszczególnionych w odczynników wyszczególnionych w
Załączniku nr 2,
Załączniku nr 2,
b) ograniczenia przedmiotu
b) ograniczenia przedmiotu
zamówienia (asortymentu) ze
zamówienia (asortymentu) ze
względu na potrzeby, których
względu na potrzeby, których
Zamawiający nie jest w stanie ściśle Zamawiający nie jest w stanie ściśle
przewidzieć na etapie prowadzonego przewidzieć na etapie prowadzonego
postępowania,
postępowania,
c) nabycia innych odczynników
c) nabycia innych odczynników
niż określone w Załączniku nr
niż określone w Załączniku nr
2, wytwarzanych przez Thermo
2, wytwarzanych przez Thermo
Fisher, których wykorzystanie
Fisher, których wykorzystanie
w prowadzonych badaniach
w prowadzonych badaniach
okaże się niezbędne oraz nowych
okaże się niezbędne oraz nowych
odczynników, które zastąpiły
odczynników, które zastąpiły
dotychczas stosowane, dostępnych dotychczas stosowane, dostępnych
w katalogu producenta na stronie
w katalogu producenta na stronie
http://www.thermofisher.com/pl/en/ http://www.thermofisher.com/pl/en/
home.html
home.html
— z zastrzeżeniem, że łączna
- z zastrzeżeniem, że łączna wartość
wartość zamawianych odczynników zamawianych odczynników nie
nie przekroczy kwoty umowy,
przekroczy kwoty umowy, ustalonej
ustalonej na podstawie przyjętej
na podstawie przyjętej oferty
oferty najkorzystniejszej.
najkorzystniejszej.
4. Podstawą ustalenia ceny
4. Podstawą ustalenia ceny
odczynników, o których mowa
odczynników, o których mowa
w ust. 3 lit c), będą ceny
w ust. 3 lit c), będą ceny
odczynników wyszczególnione
odczynników wyszczególnione
w ogólnodostępnym katalogu
w ogólnodostępnym katalogu
produktów Thermo Fisher, na
produktów Thermo Fisher, na
stronie internetowej producenta
stronie internetowej producenta
http://www.thermofisher.com/pl/
http://www.thermofisher.com/pl/
en/home.html, do których będzie
en/home.html, do których będzie
miał zastosowanie rabat (upust)
miał zastosowanie rabat (upust)
zaoferowany przez Wykonawcę w zaoferowany przez Wykonawcę w
postępowaniu.
postępowaniu.
5. Wykonawca, który powołuje się na 5. Wykonawca, który powołuje się na
produkty równoważne, zobowiązany produkty równoważne, zobowiązany
jest:
jest:
1) wykazać, poprzez złożenie karty 1) wykazać, poprzez złożenie karty
katalogowej, że ofertowy przez
katalogowej, że ofertowy przez
niego produkt (każdy z osobna) jest niego produkt (każdy z osobna) jest
zgodny z produktem, dla którego
zgodny z produktem, dla którego
karty katalogowe dostępne są na
karty katalogowe dostępne są na
stronie http://www.thermofisher.com/ stronie http://www.thermofisher.com/
pl/en/home.html i spełnia wymagania pl/en/home.html i spełnia wymagania
pozwalające na kontynuację badań pozwalające na kontynuację badań
naukowych bez konieczności
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naukowych bez konieczności
wykonywania dodatkowych
wykonywania dodatkowych
czynności (procedur), w tym np.
czynności (procedur), w tym np.
kalibracji urządzeń.
kalibracji urządzeń.
2) wykazać, że nie spowodują
2) wykazać, że nie spowodują
zwiększenia kosztów z tytułu
zwiększenia kosztów z tytułu
konieczności nabycia dodatkowych
konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów
odczynników i innych materiałów
zużywalnych.
zużywalnych.
3) przyjąć na siebie
3) przyjąć na siebie
odpowiedzialność za uszkodzenia
odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania
sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych
zaoferowanych i dostarczonych
odczynników równoważnych, na
odczynników równoważnych, na
podstawie opinii wydanej przez
podstawie opinii wydanej przez
autoryzowany serwis producenta
autoryzowany serwis producenta
sprzętu.
sprzętu.
6. Do obowiązków Wykonawcy
6. Do obowiązków Wykonawcy
należeć będą sukcesywne (partiami
należeć będą sukcesywne (partiami w zależności od potrzeb) dostawy
w zależności od potrzeb) dostawy
odczynników do: Działu Logistyki
odczynników do: Działu Logistyki
WUM, ul. Pawińskiego 3, 02-106
WUM, ul. Pawińskiego 3, 02-106
Warszawa lub innych jednostek
Warszawa lub innych jednostek
organizacyjnych WUM określonych
organizacyjnych WUM określonych w poszczególnych zamówieniach
w poszczególnych zamówieniach
oraz innych miejsc, przy czym liczba
oraz innych miejsc, przy czym liczba przesyłek kierowanych na inny adres
przesyłek kierowanych na inny adres niż jednostki WUM nie przekroczy
niż jednostki WUM nie przekroczy 3 3% liczby wszystkich dostaw.
% liczby wszystkich dostaw.
7. Zamawiający ze względu na
7. Zamawiający ze względu na
system wewnętrznej dystrybucji
system wewnętrznej dystrybucji
przedmiotu zamówienia wymaga
przedmiotu zamówienia wymaga
spełnienia przez Wykonawcę
spełnienia przez Wykonawcę
następujących warunków:
następujących warunków:
1) w odniesieniu do odczynników
1) w odniesieniu do odczynników
określonych w Załączniku nr
określonych w Załączniku nr 2,
2, dostarczyć niezwłocznie po
dostarczenia niezwłocznie po
podpisaniu umowy (przed pierwszą
podpisaniu umowy (przed pierwszą dostawą), do Sekcji Gospodarki
dostawą), do Sekcji Gospodarki
Magazynowej Działu Logistyki
Magazynowej Działu Logistyki
WUM, karty charakterystyk
WUM, kart charakterystyk substancji substancji niebezpiecznych w
niebezpiecznych w rozumieniu
rozumieniu obowiązującego
obowiązującego prawa w formie
prawa w formie elektronicznej na
elektronicznej, przy czym każdy
adres msds@wum.edu.pl , przy
plik elektroniczny zawierający
czym każdy plik elektroniczny
kartę charakterystyki powinien
zawierający kartę charakterystyki
mieć w nazwie wyłącznie pełny
będzie miał w nazwie wyłącznie
numer katalogowy produktu,
pełny numer katalogowy produktu,
którego dotyczy. W odniesieniu do którego dotyczy. W odniesieniu
odczynników nie ujętych załączniku do odczynników nie ujętych
nr 2, a zamawianych na podstawie załączniku nr 2, a zamawianych na
§ 1 ust. 6 umowy, każdorazowego podstawie § 1 ust. 6, Wykonawca
przekazywania Zamawiającemu
zobowiązuje się każdorazowo
karty charakterystyki substancji
przekazywać Zamawiającemu
niebezpiecznych w formie
karty charakterystyki substancji
elektronicznej, najpóźniej w dniu
niebezpiecznych w formie
dostawy odczynników, których
elektronicznej na adres
dotyczą.
msds@wum.edu.pl najpóźniej w
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2) Dostarczenia deklaracji zgodności dniu dostawy odczynników, których
WE lub Certyfikatów CE – zgodnie z dotyczą.
dyrektywami 93/42/EWG oraz 98/79/ 2) Dostarczenia deklaracji zgodności
EWG, atestów lub świadectw jakości WE lub Certyfikatów CE - zgodnie z
wystawionych przez producenta,
dyrektywami 93/42/EWG oraz 98/79/
jeśli wymagają tego odpowiednie
EWG, atestów lub świadectw jakości
przepisy prawa polskiego lub zażąda wystawionych przez producenta,
tego użytkownik do dostawy, której jeśli wymagają tego odpowiednie
dotyczą.
przepisy prawa polskiego lub zażąda
3) Oznakowania opakowań
tego użytkownik do dostawy, której
zewnętrznych produktu informacją o dotyczą.
temperaturze transportu.
3) Oznakowania opakowań
— zgodnie z treścią Formularza
zewnętrznych produktu informacją o
ofertowego stanowiącego Załącznik temperaturze transportu.
nr 1.
- zgodnie z treścią Formularza
8. Zamawiający zaleca, aby każdy ofertowego stanowiącego Załącznik
z Wykonawców dostarczył razem
nr 1.
z ofertą elektroniczną wersję
8. Zamawiający zaleca, aby każdy
Załącznika nr 2, nagraną na
z Wykonawców dostarczył razem
płycie CD/DVD w formacie.xls,
z ofertą elektroniczną wersję
wypełnionego w sposób określony w Załącznika nr 2, nagraną na
części XIII ust. 1 SIWZ, co pozwoli płycie CD/DVD w formacie.xls,
na wyeliminowanie omyłek lub
wypełnionego w sposób
błędów rachunkowych.
określony w części XIII ust. 1 SIWZ,
co pozwoli na wyeliminowanie
omyłek lub błędów rachunkowych.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:

Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/04/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-040894
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