
Zielonka, 21-03-2017

Ogłoszenie o zamówieniu w toku projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

na wynajem powierzchni laboratoryjnej 
nr ZO/2/2017

1. Nazwa i adres zamawiającego
MARCEL S.A.
ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11
05-220 Zielonka
22-490-95-30
22-771-01-91 (fax)
biuro@marcel.pl
REGON: 011570536
NIP: 1130010546 
KRS: 0000589107

Niniejsze zapytanie zostało opublikowane:
1. Na stronie internetowej Zamawiającego www.marcel.pl    
2. Na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. 

2. Rodzaj zamówienia

1. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem na dostawę usług.
2. Szacowana wartość zamówienia przekracza kwotę 50 000,00 zł netto. 
3. Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych

w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020 oraz Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych
dofinansowaniem  w  ramach  regionalnego  programu  operacyjnego  województwa
mazowieckiego na lata 2014-2020, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo
zamówień publicznych.

4. Niniejsze  zamówienie  jest  realizowane  w  ramach  projektu  realizowanego  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego na  lata  2014-2020
(RPO WM 2014-2020).

3. Nazwa zamówienia

Dostawa usługi wynajmu Pracowni Patomorfologii i aparatury medycznej w Pracowni 
Patomorfologii. 

4. Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Kody CPV: 
70220000-9  Nazwa kodu: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 
38000000-5  Nazwa kodu: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 
Kod uzupełniający: PA01-7 Nazwa kodu: Wynajem

http://www.marcel.pl/
mailto:biuro@marcel.pl?subject=


Niniejsze zamówienie obejmuje:
 dostawę  usługi  wynajmu  Pracowni  Patomorfologicznej,  obejmującej  udostępnienie

lekarzom  patomorfologom,  zatrudnionym  w  projekcie,  pomieszczeń  wraz  z  aparaturą
laboratoryjną, zużyciem materiałów medycznych i laboratoryjnych, dostępem do materiału
patomorfologicznego i dokumentacji procesu i wyników badań, dla celów przeprowadzenia
objętych projektem prac diagnostycznych i dokumentacyjnych   

 dostawę  usługi  wynajmu  aparatury  laboratoryjnej  Pracowni  Patomorfologicznej  do
digitalizacji obrazów: skaner szkiełek mikroskopowych oraz mikroskop do zdalnej oceny
preparatów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania dla Wykonawcy:

1. Przedmiot najmu nie musi stanowić własności Wykonawcy; istotne jest, aby Wykonawca, w
ramach posiadanego tytułu prawnego, miał prawo zawrzeć z Zamawiającym umowę najmu.

2. Wykonawca umożliwi lekarzom patomorfologom, zatrudnionym w projekcie, całodobowy
dostęp do Pracowni Patomorfologii.

3. Lekarze  patomorfolodzy  uczestniczący  w  projekcie  powinni  mieć  dostęp  do  Pracowni
Patomorfologii  w  trakcie  trwania  umowy tj.  w  okresie  1.04.2017  do  31.08.2018.  Czas
dostępu do Pracowni  Zamawiający określa  w minimum 40 godzinach,  a  maksimum 80
godzinach w miesiącu, w dni robocze, w każdym z 18 miesięcy trwania umowy.    

4. Wykonawca zapewni zatrudnionym w projekcie lekarzom patomorfologom Zamawiającego:
a) dostęp do materiału badanego (w tym przygotowanych preparatów histopatologicznych

oraz cytologicznych) w pełnym zakresie;
b) dostęp  do  tworzonej  standardowo  dokumentacji  procesu  badań  i  ich  wyników,  z

wyłączeniem dostępu do danych osobowych pacjentów;
c) możliwość wykonywania własnych opracowań materiału, przygotowania półproduktów

i  preparatów  laboratoryjnych  oraz  szkiełek  mikroskopowych,  badań,  konsultacji,
odczynów histochemicznych oraz immunohistochemicznych oraz własnej dokumentacji
tych  procesów.  Wykonanie  odczynów  immunohistochemicznych  powinno  trwać  nie
dłużej niż do 24 godzin;

d) dostęp do aparatury do digitalizacji obrazów mikroskopowych oraz ich oprogramowania
komputerowego  do  analizy  tych  obrazów.  Przez  aparaturę  do  digitalizacji  obrazów
mikroskopowych rozumie się minimum:

e) 2 sztuki  mikroskopów z kamerą zapewniającą zdalny dostęp do obrazu mikroskopo-
wego; preferowana jest możliwość pracy mikroskopów poza Pracownią Patomorfologii
– w miejscu wykonywania badań śródoperacyjnych; 

f) 1 sztukę skanera szkiełek mikroskopowych, dostępnego w okresie od 01.09.2017;
g) dostęp do tworzonej dokumentacji elektronicznej (archiwum) zdigitalizowanych obra-

zów oraz ich opisów, z wyłączeniem dostępu do danych osobowych pacjentów.
5. Preparaty z badań śródoperacyjnych oraz badań rutynowych, gotowe do diagnozy lekarskiej,

oraz  półprodukty  laboratoryjne  zostaną  przygotowane  przez  Wykonawcę  (pracowników
Pracowni Patomorfologii) z materiałów laboratoryjnych oraz urządzeń będących własnością
Wykonawcy, bez dodatkowych opłat z tego tytułu.

6. W przypadku,  kiedy udostępniona  Zlecającemu dokumentacja  badań,  lub jej  część,  nosi
znamiona dzieła w rozumieniu przepisów o ochronie własności intelektualnej, Wykonawca
udzieli  prawa  do  wykorzystania  jej  treści  w  zakresie  i  celu  realizacji  projektu
Zamawiającego, bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu. 

7. Wykonawca  zapewni  warunki  teleinformatyczne  dla  przesyłania  cyfrowych  obrazów na
inne stacje robocze, znajdujące się poza Pracownią (internet, możliwość skonfigurowania
VPN).



8. Aparatura do digitalizacji obrazów mikroskopowych posiadana przez Wykonawce posiada
gwarancję i/lub jest pod opieką autoryzowanego serwisu. 

9. Wykonawca  zapewnia  obsługę  i/lub  pomoc  w  obsłudze  urządzeń  w  Pracowni
Patomorfologii.

10. Wykonawca zachowuje prawo pierwszeństwa użytkowania  Pracowni Patomorfologii  nad
Zamawiającym, który swoje prace wykonywać będzie bez naruszania terminów realizacji
czy zasad panujących u Wykonawcy.

11. Zamawiający  określa  specyfikację  minimalnych  wymagań  technicznych  mikroskopu  z
wbudowana kamerą, podlegający wynajmowi:
a) oświetlenie halogenowe oraz/lub typu LED  
b) tubus binokularny
c) rewolwer 4-pozycyjny
d) uchwyt kondensora Abbego
e) regulacja oświetlenia wg. Koehler`a
f) port USB 
g) okulary 10x/20
h) obiektyw 10x, 20x, 40x, 100 x
i) obiektywy odpowiednie dla kontrastu fazowego
j) rozdzielczość kamery : min 5,0 Mpixel
k) interface kamery USB.2.0
l) HDMI oraz Ethernet
m) tryb WiFi do współpracy z urządzeniami mobilnymi lub PC
n) możliwość uzyskania obrazu HD Live minimum 1920x1080i bezpośrednio na monitorze
o) obsługa w trybie HD bez konieczności podłączania do komputera

12. Zamawiający określa  specyfikację  minimalnych wymagań technicznych skanera szkiełek
mikroskopowych, podlegający wynajmowi:
a) metoda skanowania:   TDI
b) szybkość skanowania wymiar 15 mm ×15 mm: 20 × tryb (35 sek), 40 × tryb (45 sek)
c) soczewka obiektywu: można wybrać na początku skanowania tryb: 20 × lub 40 ×
d) zakres pomiarowy: 26 mm × 76 m
e) ładowarka slajdów automatyczna, na powyżej 300 slajdów
f) rozdzielczość skanowania: tryb 20X 0.46 μm, tryb 40X 0.23 μm
g) focus metod: dynamiczna
h) przejmuje obrazy na całej powierzchni skanowania
i) dodatkowy moduł obrazowania fluorescencyjnego
j) zawiera czytnik kodów kreskowych 1D, 2D
k) możliwość kompresji obrazu
l) format slajdów w .JPG

Zamówienie będzie wykonywane w określonych cyklach, zgodnych z realizacją zadań w projekcie,
w okresie od 1.04.2017 do 31.08.2018.
Przedmiot najmu nie musi stanowić własności Wykonawcy; istotne jest, aby Wykonawca, w ramach
posiadanego tytułu prawnego, miał prawo zawrzeć z Zamawiającym umowę najmu.
Szczegółowy harmonogram Zamówienia zostanie opracowany w umowie z Wykonawcą. 
Za termin ukończenia realizacji Zamówienia uważa się dzień 31.08.2018. 

5. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania ich oceny

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki dotyczące:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, o ile wynika to z odręb-
nych przepisów:



1) Pracownia Patomorfologii Wykonawcy posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Patologów.
2) Pracownia Patomorfologii Wykonawcy posiada certyfikat ISO 9001.

Na  potwierdzenie  spełnienia  powyższych  warunków  Wykonawca  przedstawi  następujące
dokumenty:
Dla pkt. 1 - Certyfikat uzyskanej Licencji.
Dla pkt. 2 – Certyfikat ISO 9001.

Zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy:

1) W Pracowni Patomorfologii Wykonawcy wykonywane jest minimum 60 badań w kierunku raka
sutka w miesiącu.

2) W Pracowni  Patomorfologii  Wykonawcy wykonywane jest  minimum 60 badań w kierunku
guzów jajnika w miesiącu.

3) W Pracowni Patomorfologii Wykonawcy wykonuje się minimum 40 badań śródoperacyjnych w
miesiącu.

4) Minimalną  ilość  jaką  może  zaoferować  Wykonawca  to  50  przypadków  dla  materiałów
pochodzących z sutka oraz 50 pochodzących z jajnika oraz 20 badań śródoperacyjnych. Oferta
Wykonawcy,  który  zaproponuje  mniejsze  warunki,  zostanie  odrzucona.  Przez  przypadek
rozumiany jest materiał (narząd) pochodzący od 1 pacjenta.

5) Wykonawca posiada  zatrudnionych  lekarzy patomorfologów będących  ekspertami  z  zakresu
diagnostyki  patomorfologicznej  guzów  jajnika  i  raka  piersi,  do  których  kierowane  są
konsultacje.

6) Pracownia  Patomorfologii  Wykonawcy  wykonuje  w  ciągu  24  godzin  badania
immunohistochemiczne w procesie w pełni zautomatyzowanym i  zwalidowanym w zakresie
markerów czynników predykcyjnych raka piersi  jak receptory estrogenowe (eR),   receptory
progesteronowe (PR), indeks mitotyczny Ki67 oraz receptor Her2. 

7) Pracownia  ma  podpisaną  umowę  na  wykonanie  dodatkowego  badania  w  zakresie  Her2
polegającego na ocenie metodą hybrydyzacji in situ (np. FISH) lub inną równoważną.

8) Pracownia  Patomorfologii  Wykonawcy  wykonuje  w  pełni  automatyczne  oraz  zwalidowane
odczyny  immunohistochemiczne  w  przypadkach  konieczności  przeprowadzenia  diagnostyki
różnicowej  typu  histologicznego,  pochodzenia  czy  przerzutów  w  dodatkowej  diagnostyce
guzów jajnika.
 
Na  potwierdzenie  spełnienia  powyższych  warunków  Wykonawca  przedstawi  następujące
dokumenty:

Dla pkt. 1,2,3 – Raport Oferenta Wykonywany w Pracowni lub Oświadczenie.
Dla  pkt.  5  –  lista  Ekspertów/konsultantów  wraz  z  tytułami  naukowymi  oraz  zakresem
wykonywanych konsultacji.
Dla pkt. 6 i 8 - Oświadczenie o czasie realizacji wykonywanych badań.
Dla pkt. 7 – Oświadczenie Ofernta

Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający nie określa wymogów minimalnych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny
spełniania  powyższego  warunku  udziału  w  postępowaniu  na  podstawie  oświadczenia  o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Nie  dołączenie  wymaganych  dokumentów  lub  dołączenie  dokumentów  niepotwierdzających
spełnienia ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty. 



W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Nie złożenie wyjaśnień w nakreślonym
przez Zamawiającego terminie oraz wymaganej formie może być podstawą do odrzucenia oferty.

Z  przedstawionych  treści  dokumentów  musi  wynikać  w  sposób  jednoznaczny  i  nie  budzący
żadnych wątpliwości spełnienie warunku udziału w postępowaniu, którego dany dokument dotyczy.

UWAGA
Wykonawca składając ofertę w ramach niniejszego postępowania akceptuje wszystkie zapisy
niniejszej  specyfikacji  i  dołączonych  do  niej  załączników,  w  tym  w  szczególności  zapisy
wynikające ze wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 3  do specyfikacji. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości negocjowania warunków umownych. 

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga) wraz z opisem sposobu przyznawania 
punktacji

Zamówienie nie jest podzielone na części i Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę dla całego 
zamówienia. 
Ustala się następujące kryteria oceny ofert i sposób przyznawania punktacji. 

KRYTERIUM 1: CENA (C) – 100 PUNKTÓW

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma
Wykonawca,  który  zaproponuje  najniższą  cenę,  pozostali  będą  oceniani  według  następującego
wzoru:
 

C =  (Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu / Cena badanej oferty) x 100 punktów

gdzie: C - ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto.

Maksymalna liczba punktów wynosi 100. Zamawiający dokona wszystkich obliczeń z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.  Zamawiający wybierze ofertę,  która otrzyma największą liczbę
punktów. 

7. Miejsce, termin i forma składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy złożyć do dnia  29.03.2017 do  godz.  12:00 w siedzibie  Zamawiającego w
Zielonce, ul. ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11, 05-220 Zielonka. 

2. Oferty  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  opisanej  w  następujący  sposób:  adres
Wykonawcy, adres Zamawiającego, dopisek:

„Oferta  na  dostawę  usługi  wynajmu  Pracowni  Patomorfologii  i  aparatury
medycznej w Pracowni Patomorfologii.” 

3. Należy dołączyć dopisek: „ Nie otwierać do dnia 29.03.2017 do godz. 12:00”
4. Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty złożone w inny

sposób, w tym drogą elektroniczną zostaną odrzucone. 
5. Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty, które

spłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane. 



6. Każdy  Wykonawca  może  złożyć  wyłącznie  jedną  ofertę.  Zamawiający  nie  dopuszcza
składania  ofert  wariantowych i/lub  częściowych.  Złożenie  przez  Wykonawcę  więcej  niż
jednej oferty i/lub oferty częściowej i/lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie przez
Zamawiającego wszystkich złożonych ofert. 

7. Oferty zaleca się sporządzić na załączonym Formularzu Oferty. 
8. Oferty  należy  sporządzić  pismem maszynowym lub  komputerowym.  Oferty  wypeł  -

nione pismem ręcznym zostaną odrzucone. 
9. Do  oferty  należy  dołączyć  dokumenty  potwierdzające  spełnienie  przez  Wykonawcę

warunków opisanych w pkt. 6 niniejszego zapytania. 
10. Wykonawca  powinien  złożyć  ofertę  z  ceną  wyrażoną  w  Polskich  Złotych  (PLN).  W

przypadku,  gdy  Wykonawca  złoży  ofertę  z  ceną  wyrażoną  w  walucie  innej  niż  PLN
Zamawiający dokona przeliczenia ceny na PLN z wykorzystaniem kursu średniego NBP z
dnia składania ofert. 

11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu   29.03.2017 o  godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w
Zielonce, ul. Prymasa Wyszyńskiego 11. 

12. Okres związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego
jako termin złożenia oferty.

8. Informacja o zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

9. Informacja o zakresie wykluczenia 

Oferty w ramach niniejszego postępowania nie mogą złożyć podmioty powiązane z Zamawiającym 
osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia 
lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie braku opisanego powiązania Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do 
oferty podpisanego, stosownego oświadczenia. 

10. Informacja o sposobie porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz o osobach 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Osobami  upoważnionymi  przez  Zamawiającego  do  udzielania  odpowiedzi  w  ramach
niniejszego zapytania są:

a. Paweł Marczykowski
b. Daria Trućko-Stochmal

2. Zapytania  w  sprawie  niniejszego  zapytania  można  składać  wyłącznie  pisemnie  lub  za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres d.trucko@marcel.pl 

3. Pytania zadane w inny sposób pozostaną bez odpowiedzi ze strony Zamawiającego 



4. Pytania do  treści zapytania:
a) Oferenci  mogą  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  zapytania.

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie na pytania, które spłyną do niego do dnia
25.03.2017r. W przypadku pytań otrzymanych przez Zamawiającego po tym terminie
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić pytanie bez odpowiedzi.

b) Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekaże  Oferentom,  którym
przekazał niniejsze zapytanie, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści odpowiedzi
na stronie internetowej, na której udostępnił niniejsze zapytanie

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytania przekazane
mu w sposób inny niż opisany powyżej, w szczególności Zamawiający nie odpowiada na
pytania za pośrednictwem telefonu.  

5. Zmiany w treści zapytania:
a) w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed

upływem  terminu  do  składania  ofert,  zmodyfikować  treść  niniejszego  zapytania.
Dokonane w ten sposób modyfikacje Zamawiający opublikuje niezwłocznie na stronie
internetowej, na której udostępnił niniejsze zapytanie

b) modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Oferentów.
c) Zamawiający  może  przedłużyć  termin  składania  ofert  z  uwzględnieniem  czasu

niezbędnego  do  wprowadzenia  w  ofertach  zmian  wynikających  z  modyfikacji  treści
niniejszego  zapytania.  O  przedłużeniu  terminu  składania  ofert  Zamawiający
niezwłocznie informuje Wykonawców poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji
na stronie internetowej na której udostępnił niniejsze zapytanie.

6. Zamawiający nie będzie odpowiedzialny i nie poniesie żadnych kosztów spowodowanych
wydatkami  lub  stratami  poniesionymi  przez  Oferenta  w  związku  z  żadnymi  aspektami
związanymi z przygotowaniem oferty.

11. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

Warunki zmiany umowy, o ile zostały przewidziane, zostały uwzględnione w treści umowy 
stanowiącej załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 

12. Klauzule dotyczące możliwości unieważnienia postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w każdym czasie  bez podania
przyczyn oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania oferty.

13. Inne istotne informacje

Wadium

W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

14. Załączniki

1) Formularz oferty
2) Oświadczenia Wykonawcy
3) Wzór umowy


