Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.iczmp.edu.pl

Łódź: ZP/31/2015 - Dostawa odczynników do badań genetycznych z użyciem
mikromacierzy CGH dla Zakładu Genetyki Instytutu CZMP
Numer ogłoszenia: 51654 - 2015; data zamieszczenia: 10.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" , ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 271
17 52; 271 17 53, faks 42 271 17 50.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.iczmp.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/31/2015 - Dostawa odczynników do badań genetycznych z
użyciem mikromacierzy CGH dla Zakładu Genetyki Instytutu CZMP.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zestaw składa się z:
1. 21 szkiełek mikromacierzowych. Na każdym szkiełku musi się znajdować 8 mikromacierzy oligonukleotydowych
całogenomowych ISCA, 8x60k, o średniej rozdzielczości 60 kb. Konstrukcja macierzy musi zapewniać najkorzystniejszy z
klinicznego i diagnostycznego punktu widzenia rozkład sond, pod kątem analizowanych w Zakładzie grup chorych (musi
pokrywać również najnowsze geny, które zostały uznane za istotne klinicznie w ramach realizacji projektu Deciphering
Developmental Delay. Najważniejsze z nich muszą być pokryte na poziomie pojedynczego eksonu, pozwalając na wykrywanie
niezrównoważeń na tym poziomie). W regionach tzw. backbone gęstość sond musi być zróżnicowana, z największym pokryciem
zarezerwowanym dla regionów o wysokim prawdopodobieństwie istotności klinicznej. Mikromacierz musi być kompatybilna z
oprogramowaniem CytoSure Interpret software firmy OGT. Analiza zamówionych macierzy, ze względu na miejsce jej
wykonywania (Zakład Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie) musi być prowadzona wyłącznie za pomocą
w/w oprogramowania. Wiąże się to również z możliwością korzystania z bazy danych pacjentów diagnozowanych w tym
współpracującym ośrodku, co jest elementem niezbędnym w procesie prawidłowej analizy i interpretacji laboratoryjnej oraz
klinicznej uzyskanych wyników badań. Odczynniki do mikromacierzy powinny pozwalać na uzyskanie bardzo dobrych
parametrów jakościowych m. in. DLRS i signal to noise ratio.
- 21 sztuk.
2. Kompletny zestaw do znakowania DNA, zoptymalizowany do rodzaju zamawianych macierzy, umożliwiający wysokiej jakości
wyznakowanie próbek , zawierający mieszaninę nukleotydów, startery, enzym (96 reakcji: 48 próbek badanych + 48 próbek

referencyjnych)
- 7 zestawów
3. Zestaw do czyszczenia próbek DNA zawierający kolumny do oczyszczania i znaczniki fluorescencyjne Cy3 i Cy5
- 28 zestawów
4. Szkiełka uszczelniające (backing slides) odpowiednie do zamawianych macierzy (8x60k)
- 21 sztuk
5. Kompletny zestaw do hybrydyzacji (zestaw odczynników umożliwiający przeprowadzenie hybrydyzacji do macierzy
zawierający bufor do hybrydyzacji oraz Blocking Agent) - na 25 szkiełek
- 1 opakowanie
6. Zestaw buforów płuczących (Wash Buffer 1 i Wash Buffer 2 umożliwiający właściwe odpłukanie macierzy)
- 2 opakowania
7. Human Cot-1-DNA (500 µl)
- 1 opakowanie.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907- tekst jednolity z późn. zm.), - do 20% wartości zamówienia
podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
Wadium w PLN wynosi: 4.980,00 PLN; słownie: cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt PLN 00/100
III.2) ZALICZKI
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY
BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom
należy przedłożyć:
inne dokumenty

1. Potwierdzenie dopuszczenia produktu do obrotu na terytorium RP zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach
medycznych z 20.05.2010, Dz. U. Nr 17, poz. 679. - Oświadczenie Wykonawcy
2. Dokumenty opisujące specyfikę wyrobów. Aktualne katalogi lub ulotki informacyjne producenta zawierające opisy
zaoferowanego asortymentu lub inne dokumenty producenta potwierdzające spełnianie wymagań postawionych przez
Zamawiającego
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie o podwykonawstwie jeżeli Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Termin ważności - 5
3 - Termin dostaw zapotrzebowania częściowego - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art.144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących
sytuacjach:
1.1 zmiany organizacyjnej Instytutu CZMP istotnej dla realizacji niniejszej umowy;
1.2 zmiany organizacji pracy Instytutu CZMP istotnej dla realizacji niniejszej umowy;
1.3 zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej ;
1.4 zmiany adresu siedziby firmy zmiany adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy;
1.5 zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku niewykorzystania ilości w okresie trwania umowy;
1.6 zmiany nazwy handlowej produktu przy zachowaniu jego parametrów;
1.7 przedmiotowym / produkt zamienny jeśli wystąpi brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy
jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową;
1.8 zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
a)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.iczmp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki,pawilon A (Ginekologiczno-Położniczy), poziom 0, pokój Nr 15, ul. Rzgowska 281/289, 93
- 338 Łódź.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2015 godzina 11:00,
miejsce: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki,pawilon A (GinekologicznoPołożniczy), poziom 0, pokój Nr 15, ul. Rzgowska 281/289, 93 - 338 Łódź.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

