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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Wołoska 7
Warszawa
02-675
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Kalinowska-Smolarek
Tel.: +48 225818876
E-mail: wzp@ipn.gov.pl
Faks: +48 225818814
Kod NUTS: PL913
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ipn.gov.pl/
I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ipn.gov.pl
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
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i
lokalne
I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Prowadzenie badań genetyczno-identyfikacyjnych.
Numer referencyjny: BAG- 86/17
II.1.2) Główny kod CPV
73111000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na prowadzenie badań
genetyczno-identyfikacyjnych materiału biologicznego pochodzącego z
ekshumowanych szczątków ludzkich oraz porównawczego materiału biologicznego
pobranego od żyjących krewnych.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4638792017:TEXT:PL:HTML
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pobranego od żyjących krewnych.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na prowadzenie badań
genetyczno-identyfikacyjnych materiału biologicznego pochodzącego z
ekshumowanych szczątków ludzkich oraz porównawczego materiału biologicznego
pobranego od żyjących krewnych.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp w szczególności:
— Wykonawcy posiadają dokument potwierdzają-cy, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000 PLN.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp w szczególności:
— posiadają doświadczenie w zakresie analizy materiału kostnego i statystycznej
interpretacji wyników analizy pokrewieństwa, tj. wykażą się zrealizowaniem lub
realizowaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4638792017:TEXT:PL:HTML
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a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 10
opinii wydanych w przedmiocie analizy identyfikacji materiału kostnego i
statystycznej interpretacji wyników analizy pokrewieństwa;
— dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, tj. dysponują minimum jednym
(1) młynkiem kriogenicznym do materiału kostnego minimum jednym (1)
termocyklerem, minimum jednym (1) urządzeniem do ilościowej oceny stężenia DNA
metodą PCR w czasie rzeczywistym, minimum jednym (1) analizatorem genetycznym
typu ABI 3130 lub 3500 oraz minimum jednym (1) oddzielnym pomieszczeniem do
izolacji DNA, spełniającym kryteria czystości umożliwiające analizę materiału
kostnego;
— dysponują odpowiednim potencjałem zawodowym tj., :
a) minimum jednym pracownikiem technicznym posiadającym kwalifikacje i minimum
2 lata doświadczenia w analizie materiału kostnego,
b) minimum jednym ekspertem z zakresu analizy DNA uprawnionym do wydawania
opinii, który był autorem opinii z zakresu analizy DNA materiału kostnego.
Pozytywnie zostaną ocenione takie elementy jak: 1) publikacje naukowe tematycznie
związane z analizą materiału kostnego autorstwa członków zespołu badawczego; 2)
posiadanie specjalizacji z zakresu laboratoryjnej genetyki sądowej członków zespołu
lub członkostwo w Krajowych lub Międzynarodowych Towarzystwach Zrzeszających
Genetyków Sądowych.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 10
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
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
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/12/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym
kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/12/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa,
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4638792017:TEXT:PL:HTML

pok. 223.
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ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, pok. 223.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona
zostanie zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentu
poświadczającego posiadanie akredytacji ISO 17025 w zakresie badań genetycznosądowych śladów biologicznych.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/11/2017
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