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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie-Państw
owy Instytut Badawczy
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. W. K. Roentgena 5. Adres do korespondencji: ul. Wawelska 15
B, 02-034 Warszawa
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-781
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krystyna Terech-Worosz
E-mail: krystyna.terech-worosz@pib-nio.pl
Tel.: +48 225709432
Faks: +48 225709432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pib-nio.pl
Adres profilu nabywcy: www.pib-nio.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można u
zyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut Badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
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Sekcja II: Przedmiot

Zdrowie

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa worków foliowych, dozowników, artykułów czystościowych, pojemników n
a zużyte igły. PN-44/23/KT
Numer referencyjny: PN-44/23/KT

II.1.2) Główny kod CPV
44619000 Inne pojemniki

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa worków foliowych, dozowników, artykułów czystościowych, pojemników n
a zużyte igły.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 2.1 – 2.5 do SW
Z.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
18930000 Worki i torby

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -
Państwowy Instytut Badawczy
ul. W.K. Roentgena 5
02-781 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
część 1 - Worki foliowe

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.1
0)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.1
1)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.1 Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejsk
iej: nie

II.2.1
4)

Informacje dodatkowe
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wys
okości: 400,00 zł.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania art. 139 ust.1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44610000 Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -
Państwowy Instytut Badawczy
ul. W.K. Roentgena 5
02-781 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
część 2 - Dozowniki do mydła

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.1
0)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.1
1)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.1
3)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejsk
iej: nie

II.2.1
4)

Informacje dodatkowe
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wys
okości: 1.200,00 zł.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania art. 139 ust.1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39830000 Środki czyszczące

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -
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Państwowy Instytut Badawczy
ul. W.K. Roentgena 5
02-781 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
część 3 - Artykuły czystościowe

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.1
0)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.1
1)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.1
3)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejsk
iej: nie

II.2.1
4)

Informacje dodatkowe
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wys
okości: 4.200,00 zł.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania art. 139 ust.1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44610000 Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -
Państwowy Instytut Badawczy
ul. W.K. Roentgena 5
02-781 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
część 4 - Dozowniki do ręczników papierowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.1
0)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.1 Informacje o opcjach
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

1) Opcje: nie

II.2.1
3)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejsk
iej: nie

II.2.1
4)

Informacje dodatkowe
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wys
okości: 190,00 zł.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania art. 139 ust.1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
5
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44618100 Lekkie pojemniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -
Państwowy Instytut Badawczy
ul. W.K. Roentgena 5
02-781 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
część 5 - Pojemniki na zużyte igły

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.1
0)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.1
1)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.1
3)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejsk
iej: nie

II.2.1
4)

Informacje dodatkowe
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wys
okości: 2.100,00 zł.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania art. 139 ust.1 ustawy Pzp.

III.1) Warunki udziału

III.1.
1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wp
isem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZ
P; art. 108
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ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publicz
ne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej z
łożeniem;
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynale
żności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U.2021.275 ze zm.), z innym Wyk
onawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynal
eżności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami pot
wierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wyko
nawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik nr 6 do
SWZ;
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 p
kt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w prz
ypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamaw
iający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu skł
adania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z o
dsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych nal
eżności;
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacy
jnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub w
łaściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierd
zającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakre
sie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego
złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdr
owotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożen
ia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wyko
nawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrow
otne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie s
płat tych należności;
e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagaj
ą wpisu do rejestru
lub ewidencji;
f) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w:
- oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wyklucz
enia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa:
• w art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówi
enie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
• art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumi
enia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
• 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)
- oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych prze
z Zamawiającego, o których mowa:
• w art. 7 ust. 1 ustawy UOBN;
• w art. 5k Rozporządzenia Rady UE.
– wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

2.Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypo
spolitej Polskiej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technolog
ii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz i
nnych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawc
y (Dz. U. 2020 poz. 2415).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.
2)

Warunki realizacji umowy:
zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ

IV.1) Opis

IV.1.
1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.
3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.
8)

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.
2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/03/2023
Czas lokalny: 09:00

IV.2.
3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybrany
m kandydatom

IV.2.
4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia
łu:
Polski

IV.2.
6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/06/2023

IV.2.
7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 13/03/2023
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ ZGOD
NIE Z ZAPISAMI ROZDZIAŁU XIII SWZ.
2. RODO -zgodnie z zapisami rozdziału XXXVI SWZ.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określo
nym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą nw. przed
miotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada doku
menty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej -d
ot. części 1-5
- załącznik nr 4 do SWZ;
2) katalogi, foldery itp. materiały producenta lub dystrybutora dotyczące oferowan
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ego produktu potwierdzające wymagania Zamawiającego opisane w SWZ, zawierają
ce numer katalogowy oferowanego asortymentu - dot. części 1 -4
3) katalogi, foldery itp. materiały producenta lub dystrybutora dotyczące oferowan
ego produktu potwierdzające wymagania Zamawiającego opisane w SWZ, zawierają
ce numer katalogowy oferowanego asortymentu, atest PZH - dot. części 5
Uwaga!
W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lu
b złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie
Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z wyłączeni
em przypadku, gdy przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodnoś
ci z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomim
o złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.
1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02 - 676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.
2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: nie dotyczy
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.
3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale
IX ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.
4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/02/2023
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