
Zielonka, 4-09-2017

Ogłoszenie o zamówieniu w toku projektu pt.” Prototyp Inteligentnego Systemu
Wspomagającego Diagnostykę Badań Patomorfologicznych”, realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO
WM 2014-2020) na dostawę materiałów do wyposażenia prototypu Inteligentnej Stacji

Diagnostycznej nr ZO/06/2017.

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. W serwisie Funduszy Europejskich www.  bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
2. Na stronie internetowej Zamawiającego www.marcel.pl    
3. Na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. 

2. Rodzaj zamówienia

1. Rodzaj zamówienia - dostawa.
2. Tryb udzielenia zamówienia: 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.

3. Niniejsze  zamówienie  jest  realizowane  w  ramach  projektu  pt.  „Prototyp  Inteligentnego
Systemu  Wspomagającego  Diagnostykę  Patomorfologiczną”,  realizowanego  w  ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2014-2020
(RPO WM 2014-2020).

3. Nazwa zamówienia

Dostawa materiałów  do  wyposażenia  prototypu  Inteligentnego  Systemu  Wspomagającego
Diagnostykę Badań Patomorfologicznych. 
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4. Opis przedmiotu zamówienia

1.  Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa następujących materiałów w celu  wykorzystania  ich  do
budowy  prototypu  Inteligentnego  Systemu  Wspomagającego  Diagnostykę  Badań
Patomorfologicznych,  planowanego  do  wykorzystania  podczas  wykonywania  makro-  i
mikroskopowych badań histopatologicznych: 

Aparat fotograficzny – 6 szt.
Obiektyw – 6 szt.
Słuchawki z mikrofonem – 6 szt. 
Głośniki – 6 szt. 
Waga laboratoryjna – 6 szt.
Monitor – 6 szt. 
Monitor dotykowy – 6 szt. 
Sterownik komputerowy 512 GB SSD- 6 szt. 
Sterownik komputerowy 128 GB SSD – 6 szt. 
Elementy elektryczne – 6 szt. 
Blat roboczy – 6 szt. 
Nakładka na blat do krojenia wycinków tkanek – 6 szt.
Podstawa z kolumną konstrukcyjną – 6 szt. 
Półka na akcesoria – 6 szt.
Uchwyt monitora – 6 szt. 
Podzespół uchwytu kamery i reflektorów – 6 szt. 
Regulowana lampa – 12 szt. 
Reflektor oświetlający blat roboczy – 12 szt. 
Zasilacz zabezpieczający UPS – 6 szt. 
Pamięć dyskowa 3,5” - 4 szt
Pamięć dyskowa 2,5” HDD – 8 szt.  
Pamięć dyskowa 2,5” SSD – 6 szt. 
Przełącznik KVM – 1 szt. 
Kabel HD15 do przełącznika - SVGA + mysz + klawUSB – 8 szt.
Kabel HD15 - SVGA + mysz + klawUSB – 10 szt. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi  Załącznik nr 1. 

2.  Dostarczane materiały posiadają gwarancję producenta/dystrybutora.  Zamawiający wymaga, aby
przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dobrej jakości,
dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla danego produktu, zaopatrzone w
etykiety  identyfikujące  dany  produkt,  określający  jego  parametry  techniczne,  jakościowe,
funkcjonalne oraz użytkowe.

3. Gwarancja dostarczonych materiałów musi trwać co najmniej 18 mcy i obejmuje wszystkie wady i
uszkodzenia eksploatacyjne,  w tym wynikłe z instalacji, rekonfiguracji,  rozbudowy lub transportu,
oraz  będące  następstwem  współpracy  z  oprogramowaniem  lub  urządzeniami  firm  trzecich,  z
wyłączeniem  uszkodzeń  zawinionych  przez  Zamawiającego,  wynikających  z  nieprzestrzegania
powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego.
Zamawiający oświadcza,  iż materiały stanowiące przedmiot  zamówienia wykorzystane będą przez
Zamawiającego  do  budowy  prototypu  urządzenia  przeznaczonego  do  prac  badawczych  i
rozwojowych, w tym w warunkach kontaktu z materiałem biologicznym i chemicznym (laboratoria
medyczne),  który  będzie  działał  w  obecności  wielu  innych  urządzeń  elektronicznych  i
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komputerowych,  będzie  także  służył  do  sterowania  innymi  urządzeniami  i  prototypami  urządzeń,
łącznie z jego przemieszczaniem i użytkowaniem poza siedzibą Zamawiającego.

4.  Wykonawca zapewni,  że  w przypadku niemożliwości  naprawy w ciągu 24  godzin materiałów,
będących przedmiotem umowy,  zobowiązuje się dostarczyć na czas naprawy identyczne materiały
zastępcze, następnego dnia roboczego po zgłoszeniu.

5. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a
ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza
składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiot
zamówienia  określono  poprzez  wskazanie  obiektywnych  cech  technicznych  i  jakościowych  oraz
standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 

Słownik Zamówień CPV: 
Kod: 38651000-3 Aparaty fotograficzne
Kod: 32342100-3 Słuchawki
Kod: 32342300-5 Mikrofony i zestawy głośnikowe
Kod: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 
Kod: 30231300-0 Monitory ekranowe
Kod: 30231320-6  Monitory dotykowe
Kod: 48961000-2 Sterowniki Ethernet 
Kod: 31711000-3 Artykuły elektroniczne 
Kod: 39141200-4 Blaty
Kod: 30195800-0 Szyny lub uchwyty do zawieszania
Kod: 39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe 
Kod: 31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 
Kod: 30234500-3 Pamięci do przechowywania danych
Kod: 31711100-4 Elektroniczne elementy składowe 

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

1. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych oraz spełniający warunki udziału określone w Rozdziale 5. 

2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci,  którzy spełniają warunki
dotyczące:
2.1.  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków w tym zakresie. 

2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków w tym zakresie.

2.3.  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do
wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków w tym zakresie.

2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków w tym zakresie.
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3. Oferent może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Oferent  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  na  podstawie
dołączonego  do  oferty  Oświadczenia,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia.

4. Oferent nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
osobowe  lub  kapitałowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  pomiędzy Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi  w  imieniu  Zamawiającego  czynności  przygotowawcze  i  przeprowadzenie
procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem, 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 (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa  w  linii  bocznej  do  drugiego  stopnia  (rodzeństwo,  krewni  małżonka/i)  lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony  jeżeli  Oferent  wskaże  brak  powiązań  w
Oświadczeniu, dołączonym do oferty. 
W sytuacji wystąpienia powiązania Oferent będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. 

5. Oferent, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

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

Zamówienie nie jest podzielone na części, Oferent 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
Oferent, 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. 
W  przypadku,  gdy  Oferent,  którego  oferta  wybrana  zostanie  jako  najkorzystniejsza,  odstąpi  od
podpisania  umowy,  Zamawiający  może  podpisać  umowę  z  następnym  Oferentem,  który  uzyskał
w postępowaniu kolejną, najwyższą liczbę punktów.
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Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego będą prowadzone w
PLN.

7. Miejsce, termin i forma składania i otwarcia ofert

1. Oferty  należy  złożyć  do  dnia  11.09.2017  do  godz.  11:00  w  siedzibie  Zamawiającego  w
Zielonce, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11, 05-220 Zielonka. 

2. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: adres  Oferenta,
adres  Zamawiającego,  dopisek:  „Oferta  na dostawę materiałów do wyposażenia  prototypu
Inteligentnej Stacji Diagnostycznej nr ZO/5/2017”.

3. Należy dołączyć dopisek: „ Nie otwierać do dnia 11.09.2017 do godz. 11:30.
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  Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania

ofert wariantowych i/lub częściowych. Złożenie przez Oferenta 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 – zał. nr 2.
8. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  11.09.2017  do  godz.  11:30  w  siedzibie  Zamawiającego  w

Zielonce, ul. Wyszyńskiego 11. 
9. Okres związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego

jako termin złożenia oferty.

8. Informacja o zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w pkt 8
lit.  h  podrozdziału 6.5 informację o planowanych zamówieniach,  o  których mowa w pkt  8 lit.  h.
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.  

Zamawiający  może  udzielić  zamówienia  uzupełniającego  w  zakresie  do  50  procent  wartości
zamówienia podstawowego. 

9. Informacja o sposobie porozumienia się zamawiającego z Oferentami oraz o osobach 
uprawnionych do porozumiewania się z Oferentami

1. Osobami  upoważnionymi  przez  Zamawiającego  do  udzielania  odpowiedzi  w  ramach
niniejszego zapytania są: Tomasz Marczykowski, Daria Trućko-Stochmal (tel. 22 490 95 30)

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

3. 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.

10. Określenie  warunków granicznych umowy, która będzie  zawarta z  Oferentem w wyniku
przeprowadzonego postępowania 
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1. Oferent zawrze z Zamawiającym w formie pisemnej umowę na przedmiot dostawy wskazany
w  Ogłoszeniu o Zamówienie. 

2. Oferent zapoznał się, wyraził zgodę na wszystkie warunki i wymagania oraz wykona dostawę
objętą  zakresem  zamówienia  za  zaoferowaną  cenę  i  w  terminie  oraz  na  warunkach
wskazanych w Ogłoszeniu o Zamówienie. 

3. Oferent  zobowiązany  jest  do  przekazania  dowodów  gwarancji  producenta/dystrybutora
oferowanych materiałów. 

4. W  ramach  umowy  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  terminowej  zapłaty  wynagrodzenia
określonego w umowie oraz współdziałania z Oferentem przy realizacji zamówienia.  Płatność
nastąpi w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Oferenta.

5. W umowie Strony ustalą, że za niewykonanie, niewykonanie w terminie lub wykonanie w
sposób nierzetelny,  lub też wyrządzenie Zamawiającemu szkody majątkowej, Zamawiający
będzie miał prawo nałożyć na Oferenta karę umowną w wysokości  10% wartości umowy, lub
wyższej, jeśli Strony tak ustalą. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Oferenta z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi  Oferent,  Zamawiający  ma  prawo  naliczyć  mu  karę  umowną  w  wysokości  20%
wynagrodzenia.

7. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy jeśli: Oferent nie rozpoczął realizacji
przedmiotu  zamówienia  w  ciągu  5  dni  od  daty  podpisania  umowy oraz  nie  podjął  jego
realizacji  pomimo  wezwania  Zamawiającego  lub  jeżeli  nie  wykonuje  obowiązków
związanych  z  realizacją  zamówienia  pomimo  pisemnego  wezwania  do  wykonania
obowiązków lub zmiany sposobu wykonywania obowiązków. 

8. W przypadku zaprzestania  finansowania  projektu  przez  Mazowiecką Jednostkę Wdrażania
Projektów  Unijnych,  Zamawiający  jest  uprawniony  do  odstąpienia  od  umowy.  W  tym
przypadku Zamawiający poinformuje niezwłocznie Oferenta na piśmie o tym fakcie. 

9. Po  uzgodnieniu  Stron  oraz  w  przypadkach  wyjątkowych,  Zamawiający  może  wyznaczyć
Oferentowi dodatkowy termin na wykonanie obowiązków wynikających z umowy.

10. Dostawa zostanie zrealizowana nie  później niż do 22.09.2017 r. i potwierdzona obustronnie
podpisanym  protokołem  odbioru.  Protokół  odbioru  podpisany  bez  zastrzeżeń  będzie  dla
Oferenta podstawą do wystawienia faktury vat za zrealizowaną dostawę.

11. Oferent zobowiąże się do ochrony informacji poufnych udzielonych mu przez Zamawiającego
w trakcie realizacji przedmiotu dostawy.  Zamawiający zapewnia o zachowaniu poufności o
wszelkich działaniach związanych z działalnością firmy Oferenta.  

12. Wszelkie rozliczenia będą realizowane w walucie polskiej (PLN). Jako kurs przeliczeniowy
na  PLN wszelkich  danych finansowych  wyrażonych w walutach  innych niż  PLN,  należy
przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, z pierwszego dnia roboczego
miesiąca, w którym zostało opublikowane ogłoszenie.

13. Zmiana  umowy  będzie  możliwa  w  sytuacjach  opisanych  w  Rozdziale  11  Ogłoszenia  o
Zamówieniu. Oferent wyraża zgodę na ewentualne zamówienia uzupełniające, o wartości do
50% zamówienia  podstawowego.  Zamówienie  uzupełniające  będzie  opisane w aneksie  do
umowy podstawowej.  

14. Umowa zostanie sporządzona według prawa polskiego, sądem właściwym do rozstrzygania
sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych
zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego. 

11. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania 

1. Przewiduje  się  możliwość  zmiany  umowy  z  Oferentem  w  następujących  przypadkach:
a) zmiany przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych RPO WM
2014-2020 wpływających na warunki realizacji umowy,
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b) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie  
niezbędnym do  dostosowania  umowy do  zmian  przepisów powszechnie  obowiązującego  
prawa; 
c) zmiany umownego terminu wykonania umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
d) zmiany umownego terminu wykonania umowy z powodu działania siły wyższej, mającej 
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas
jej występowania; 
e) zmiany umownego terminu wykonania umowy na skutek działania organów administracji, 
a w szczególności  odmowy lub  opóźnienia  wydania  przez  organy administracji  lub  inne  
podmioty  wymaganych  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień,  z  przyczyn  niezawinionych  przez  
Oferenta.

2. Wszelkie  zmiany i  uzupełnienia  do  umowy zawartej  z  wybranym Oferentem muszą  być
dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony,  pod
rygorem nieważności.

3. Wynagrodzenie  Oferenta  określone  w  umowie  może  ulec  zmianom  w  następujących
przypadkach: zmiana stawki urzędowej podatku VAT.

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 informacje 

Wadium: W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
Zaliczki: Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania. 

14. Załączniki
1) Opis przedmiotu zamówienia
2) Formularz oferty
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