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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:607228-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Łapy: Odczynniki laboratoryjne
2020/S 245-607228

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
Adres pocztowy: ul. Janusza Korczaka 23
Miejscowość: Łapy
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 18-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Saczyńska
E-mail: przetargi@szpitallapy.pl 
Tel.:  +48 858142451
Faks:  +48 858142482
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitallapy.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SPZOZ w Łapach
Numer referencyjny: ZP/21/2020/PN

II.1.2) Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów zgodnie ze 
specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ 
- Formularz asortymentowo-cenowy)
Z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do nr 17 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym 
postępowaniu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia 
umowy do upływu tego terminu lub wyczerpania asortymentu. Zamawiający wymaga, aby oferowane w ww. 
częściach analizatory, były wolne od wad i uszkodzeń, fabrycznie nowe, nie będące sprzętem powystawowym 
ani też poekspozycyjnym oraz nie były przedmiotem praw osób trzecich.
Zamawiający w nawiązaniu do art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza do składania ofert częściowych w zakresie 
zadań od 1 do 17.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 476 958.19 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów zgodnie ze 
specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ 
- Formularz asortymentowo-cenowy)
Z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do nr 17 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym 
postępowaniu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia 
umowy do upływu tego terminu lub wyczerpania asortymentu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych odczynników 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w 
górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej odczynników.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 1 000,00 zł
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów zgodnie ze 
specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ 
- Formularz asortymentowo-cenowy)
Z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do nr 17 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym 
postępowaniu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia 
umowy do upływu tego terminu lub wyczerpania asortymentu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych odczynników 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w 
górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej odczynników.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 5,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów zgodnie ze 
specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ 
- Formularz asortymentowo-cenowy)
Z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do nr 17 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym 
postępowaniu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia 
umowy do upływu tego terminu lub wyczerpania asortymentu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych odczynników 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w 
górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej odczynników.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 300,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów zgodnie ze 
specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ 
- Formularz asortymentowo-cenowy)
Z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do nr 17 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym 
postępowaniu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia 
umowy do upływu tego terminu lub wyczerpania asortymentu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych odczynników 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
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ustalaniu wielkości granicznej opcji Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w 
górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej odczynników.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 50,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów zgodnie ze 
specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ 
- Formularz asortymentowo-cenowy)
Z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do nr 17 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym 
postępowaniu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia 
umowy do upływu tego terminu lub wyczerpania asortymentu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych odczynników 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w 
górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej odczynników.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 500,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów zgodnie ze 
specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ 
- Formularz asortymentowo-cenowy)
Z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do nr 17 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym 
postępowaniu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia 
umowy do upływu tego terminu lub wyczerpania asortymentu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych odczynników 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w 
górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej odczynników.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 500,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów zgodnie ze 
specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ 
- Formularz asortymentowo-cenowy)
Z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do nr 17 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym 
postępowaniu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia 
umowy do upływu tego terminu lub wyczerpania asortymentu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych odczynników 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w 
górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej odczynników.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 800,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów zgodnie ze 
specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ 
- Formularz asortymentowo-cenowy)
Z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do nr 17 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym 
postępowaniu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia 
umowy do upływu tego terminu lub wyczerpania asortymentu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych odczynników 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w 
górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej odczynników.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 100,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów zgodnie ze 
specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ 
- Formularz asortymentowo-cenowy)
Z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do nr 17 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym 
postępowaniu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia 
umowy do upływu tego terminu lub wyczerpania asortymentu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych odczynników 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w 
górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej odczynników.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 800,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów zgodnie ze 
specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ 
- Formularz asortymentowo-cenowy)
Z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do nr 17 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym 
postępowaniu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia 
umowy do upływu tego terminu lub wyczerpania asortymentu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych odczynników 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w 
górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej odczynników.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 100,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów zgodnie ze 
specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ 
- Formularz asortymentowo-cenowy)
Z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do nr 17 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym 
postępowaniu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia 
umowy do upływu tego terminu lub wyczerpania asortymentu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych odczynników 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w 
górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej odczynników.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 1 000,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 12
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów zgodnie ze 
specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ 
- Formularz asortymentowo-cenowy)
Z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do nr 17 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym 
postępowaniu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia 
umowy do upływu tego terminu lub wyczerpania asortymentu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych odczynników 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w 
górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej odczynników.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 400,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów zgodnie ze 
specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ 
- Formularz asortymentowo-cenowy)
Z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do nr 17 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym 
postępowaniu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia 
umowy do upływu tego terminu lub wyczerpania asortymentu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych odczynników 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w 
górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej odczynników.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 50,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów zgodnie ze 
specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ 
- Formularz asortymentowo-cenowy)
Z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do nr 17 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym 
postępowaniu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia 
umowy do upływu tego terminu lub wyczerpania asortymentu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych odczynników 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w 
górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej odczynników.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 150,00 zł

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów zgodnie ze 
specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ 
- Formularz asortymentowo-cenowy)
Z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do nr 17 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym 
postępowaniu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia 
umowy do upływu tego terminu lub wyczerpania asortymentu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych odczynników 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w 
górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej odczynników.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 400,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów zgodnie ze 
specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ 
- Formularz asortymentowo-cenowy)
Z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do nr 17 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym 
postępowaniu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia 
umowy do upływu tego terminu lub wyczerpania asortymentu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych odczynników 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w 
górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej odczynników.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 1 000,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów zgodnie ze 
specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ 
- Formularz asortymentowo-cenowy)
Z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do nr 17 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym 
postępowaniu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia 
umowy do upływu tego terminu lub wyczerpania asortymentu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych odczynników 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
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ustalaniu wielkości granicznej opcji Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w 
górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej odczynników.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 5 000,00 zł

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 179-431719

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SPZOZ w Łapach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/11/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BioMaxima S.A.
Miejscowość: ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 49 209.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 48 353.00 PLN
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V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SPZOZ w Łapach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/11/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BIOMAXIMA S.A.
Miejscowość: UL. VETTERÓW 5 20-277 LUBLIN
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 313.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 320.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SPZOZ w Łapach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/11/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
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V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BIOMAXIMA S.A.
Miejscowość: UL. VETTERÓW 5 20-277 LUBLIN
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 10 531.40 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 146.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 4

Część nr: 4

Nazwa:
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SPZOZ w Łapach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/11/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BIOMAXIMA S.A.
Miejscowość: UL. VETTERÓW 5 20-277 LUBLIN
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 120.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 118.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 5

Część nr: 5

Nazwa:
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SPZOZ w Łapach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia
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V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/11/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BIO-KSEL SP. Z O.O.
Miejscowość: 86-300 GRUDZIĄDZ UL. KALIOWA 3
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 20 430.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 20 430.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 6

Część nr: 6

Nazwa:
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SPZOZ w Łapach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 7

Część nr: 7

Nazwa:
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SPZOZ w Łapach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/11/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
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Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PZ CORMAY S.A.
Miejscowość: UL. WIOSENNA 22 05-092 ŁOMIANKI
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 29 406.59 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 21 946.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 8

Część nr: 8

Nazwa:
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SPZOZ w Łapach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/11/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PZ CORMAY S.A.
Miejscowość: UL. WIOSENNA 22 05-092 ŁOMIANKI
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 436.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 436.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 9

Część nr: 9

Nazwa:
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SPZOZ w Łapach

16/12/2020 S245
https://ted.europa.eu/TED

18 / 26



Dz.U./S S245
16/12/2020
607228-2020-PL

19 / 26

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/11/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PZ CORMAY S.A.
Miejscowość: UL. WIOSENNA 22 05-092 ŁOMIANKI
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 28 592.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 28 592.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 10

Część nr: 10

Nazwa:
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SPZOZ w Łapach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/11/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: DIAG-MED GRAŻYNA KONECKA
Miejscowość: UL. MODULARNA 11A, BUD. H3 02-238 WARSZAWA
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
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V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 476.05 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 381.36 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 11

Część nr: 11

Nazwa:
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SPZOZ w Łapach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/11/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: DIAG-MED GRAŻYNA KONECKA
Miejscowość: UL. MODULARNA 11A, BUD. H3 02-238 WARSZAWA
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 36 775.09 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 28 800.58 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 12

Część nr: 12

Nazwa:
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SPZOZ w Łapach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
13/11/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
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Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: DiaHem AG Diagnostic Products
Miejscowość: Schlosserstrasse 4 CH-8180 Bülach, Szwajcaria
Kod NUTS: CH SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Państwo: Szwajcaria
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 13 586.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 13 586.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Autoryzowany serwis, wsparcie techniczne i merytoryczne,
Podwykonawcy: DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o., Al. Słowackiego 64, 30-004
Kraków

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 13

Część nr: 13

Nazwa:
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SPZOZ w Łapach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 14

Część nr: 14

Nazwa:
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SPZOZ w Łapach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/11/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

16/12/2020 S245
https://ted.europa.eu/TED

21 / 26



Dz.U./S S245
16/12/2020
607228-2020-PL

22 / 26

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Bio-Novum Sp. z o.o.
Miejscowość: Ul. Droga Męczenników Majdanka 74 20-325 Lublin
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 020.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 930.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 15

Część nr: 15

Nazwa:
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SPZOZ w Łapach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/11/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: EMMA MDT SP Z O.O.
Miejscowość: 20 – 701 LUBLIN UL. NAŁĘCZOWSKA 14
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 15 360.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 15 360.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 16

Część nr: 16

Nazwa:
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SPZOZ w Łapach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
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V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 17

Część nr: 17

Nazwa:
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SPZOZ w Łapach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/11/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
Miejscowość: ul. Bobrowiecka 8 00-728 Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 182 972.16 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 169 113.96 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy 
Wyk., którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wyklucz. oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w 
treści SIWZ, oraz wykluczenia występowania przesłanki z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy: Zamaw. dopuszcza 
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możliwość wezwania Wykonawców do przysłania próbek w celu potwierdzenia zgodności oferowanego 
asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia.
Na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy, Wyk. zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia 
lub dokumenty:
W celu potw. spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w post., o których mowa w rozdziale 5 SIWZ: 
Zamaw. nie wymaga złożenia dokumentów w tym zakresie.
7.8.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których 
mowa w rozdziale 6 SIWZ:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru - Zał. Nr 6 do SIWZ;
c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru - Zał Nr 6 do SIWZ.
Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, 
o którym mowa w pkt. 7.1-7.2 SIWZ, będzie odpowiadać zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga 
poprzez żądanie dokumentów, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. 
W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub 
odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy, w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
Dokumentu, o którym mowa w pkt. 7.8.2 lit. a) SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w 
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
W celu potwierdzenia, iż nie wydano wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne – Wykonawca składa oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 
potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzone według wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 6 do SIWZ;
Dokumenty, o których mowa w pkt 7.10.1 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy. Środkami ochrony prawnej są odwołanie 
i skarga do sądu. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu 
oraz SIWZ przysługują również organizacjomwpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej 
wpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
napodstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie 
wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię 
odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać 
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie w 
postępowaniu wnosi się w następujących terminach: a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o 
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej albo W terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. b) odwołanie wobec 
treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. c) 
odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego 
dla siedziby zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 
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terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 1113), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/12/2020
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