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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22529-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne
2020/S 011-022529

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Polska Agencja Antydopingowa
Adres pocztowy: ul. Łazienkowska 6a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 00-499
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: ul. Łazienkowska 6a, 00-499 Warszawa
E-mail: biuro@antydoping.pl 
Tel.:  +48 225298912
Faks:  +48 225298912
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.antydoping.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.antydopiong.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka sektora finansów publicznych

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: sport

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie laboratoryjnych analiz antydopingowych próbek moczu i krwi oraz dodatkowych usług
laboratoryjnych
Numer referencyjny: 2/usł./2020

mailto:biuro@antydoping.pl
http://www.antydoping.pl
http://bip.antydopiong.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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II.1.2) Główny kod CPV
85145000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wykonanie laboratoryjnych analiz antydopingowych próbek
moczu i krwi oraz dodatkowych usług laboratoryjnych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ).

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
Kod NUTS: PL91

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie laboratoryjnych analiz antydopingowych próbek moczu i krwi oraz dodatkowych usług
laboratoryjnych.
Wykonawca analiz musi posiadać akredytację Światowej Agencji Antydopingowej (World Anti-doping Agency,
WADA).
W ramach zamówienia podstawowego zamawiający zleci wykonawcy maksymalnie:
— 3 465 standardowych analiz antydopingowych moczu,
— 760 analiz antydopingowych na wykrycie EPO,
— 180 analiz na wykrycie hormonu wzrostu z krwi (Isoformy),
— 365 analiz na wykrycie hormonu wzrostu z krwi (Biomarkery),
— 495 analiz GHRP,
— 210 analiz związanych z programem paszportu biologicznego próbek krwi,
— 93 analizy wyjaśniające przeprowadzane metodą izotopową IRMS,
— 1 analizę IRMS (nandrolon),
— 1 analizę IRMS (boldenon),
— 20 analiz na wykrycie transfuzji krwi,
mających być wykonanymi zgodnie z normami określonymi w przepisach i dokumentach Światowej Agencji
Antydopingowej.
Ponadto w ramach zamówienia zamawiający zleci Wykonawcy realizację następujących usług w maksymalnej
liczbie:
— 50 usług długoterminowego przechowywania próbek,
— 55 usług jednostkowego odbierania próbek poza standardowymi godzinami pracy laboratorium,
— 230 usług prowadzenia paszportu hematologicznego,
— 4 500 usług prowadzenia paszportu steroidowego,
— 10 eksperckich opinii w ramach paszportu hematologicznego,
— 30 eksperckich opinii w ramach paszportu steroidowego,
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— 50 analiz laboratoryjnych realizowanych w trybie przyspieszonym – 72 godzin od momentu dostarczenia
próbki.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/12/2020

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, tj.
wykonaniu laboratoryjnych analiz antydopingowych próbek moczu i krwi. Zakres zamówienia – nie więcej niż
50 % wartości zamówienia podstawowego na warunkach i zasadach określonych w SIWZ w terminie do dnia
30.6.2021 r. Pozostałe warunki patrz SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów – Wykonawca analiz musi posiadać akredytację Światowej Agencji Antydopingowej;
2) sytuacji finansowej lub ekonomicznej – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
3) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
1) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1;
2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy oraz
art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp.
Sposób oceny warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów i oświadczeń jakie należy złożyć na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu został określony w SIWZ.

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:
Warunki realizacji umowy zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Forma procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
Informacje o krajowych procedurach można znaleźć pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/

IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/
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Zamówienie realizowana na podstawie Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019
r. poz. 1843).

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 27/01/2020
Czas lokalny: 13:00

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Kryterium oceny ofert – cena 100 %.
2. Zastosowanie procedury uregulowanej wart. 24aa ust. 1 ustawy Pzp – Zamawiający najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
4. Składanie ofert wariantowych – Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
5. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
6. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
7. Otwarcie ofert nastąpi:
Data: 27/01/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
Polska Agencja Antydopingowa, 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6a, POLSKA.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania w siedzibie Zamawiającego. Informacje o
osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ zgodnie z wymogami
opisanymi w SIWZ.
2. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum
(ZIP).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Tel.:  +48 22457801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zawarte w dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 22457801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/01/2020

http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

