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Zamówienie public... - 125424-2013

17/04/2013 S75 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
PL-Gdańsk: Spektrometry
2013/S 075-125424
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii
Nauk
ul. Fiszera 14
Punkt kontaktowy: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk pokój 124A
Osoba do kontaktów: Jakub Sawicki
80-231 Gdańsk
POLSKA
Tel.: +48 586995112
E-mail: jsawicki@imp.gda.pl
Faks: +48 583416144
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.imp.gda.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y)
kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące
dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można
uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Instytut PAN
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Działalność Naukowa
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Spektrometr terahercowy z modułem do zdalnego obrazowania próbek
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
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Kod NUTS PL634
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Spektrometr terahercowy z modułem do zdalnego obrazowania próbek
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38433000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
nie
II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 710 000 PLN
II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 112 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem
terminu składania ofert, wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych).
Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający
będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek
Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu
składania ofert tj. do dnia 27.05.2013 r., do godz. 10.00. W wymienionym
przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez
Wykonawcę nie jest warunkiem koniecznym do stwierdzenia przez
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu
- przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr
42109010980000000009015357, w Banku BZ WBK, z dopiskiem: „Wadium
spektrometr terahercowy 19/PN/ApBad/2013”
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
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4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5,
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)
- poprzez zdeponowanie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w Kasie IMP
PAN, I piętro budynku głównego pokój 108 przy ul. Fiszera 14, w dniach od
poniedziałku do piątku, w godz. 900 do 1300, lub złożenie oryginału wraz z
ofertą w oddzielnej kopercie.
3. Dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony
zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy),
beneficjenta gwarancji/poręczyciela (Zamawiającego), oraz
gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej)
2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego
dotyczy
3) kwotę
4) termin ważności
5) mieć formę oświadczenia bezwarunkowego płatnego na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego, bez pośrednictwa banku lub innej tego typu instytucji
6) być nieodwołalny,
7) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a, 5 ustawy PZP,
8) a także obejmować cały okres związania ofertą, określony w specyfikacji.
4. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom zgodnie z art.
46 ust. 1 do 4 ustawy PZP.
5. Zamawiający zaleca dołączenie do oferty dowodu wniesienia wadium tj.
odpowiednio:
1) kopii potwierdzenia dokonania przelewu
2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię złożonego w Kasie IMP
PAN poręczenia lub gwarancji, z adnotacją kasy o terminie złożenia w niej
oryginału tego dokumentu.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do
odpowiednich przepisów je regulujących:
Zgodnie z par. 4 umowy:
1.Zamawiający zabezpieczy sfinansowanie przedmiotu Umowy.
2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za zrealizowanie
przedmiotu Umowy jest podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony Umowy,
protokół odbioru, o jakim mowa w § 5 poniżej.
3. Zapłata wynagrodzenia objętego treścią faktury, o jakiej mowa w ust.
powyżej, nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowej pod
względem formalno-rachunkowym faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w jej treści.
4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważać się będzie dzień
obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Ceny jednostkowe na fakturze VAT winny być zgodne z cenami z formularza
ofertowego.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie
udzielone zamówienie:
Postanowienia dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np.
konsorcjum) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do
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reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w
szczególności:
a) postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
c) ustanowionego pełnomocnika,
d) zakres jego umocowania.
3) Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli wymienione w aktualnym odpisie z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
4) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
5) W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta, wybrana zostanie oferta
złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, przed podpisaniem umowy, Wykonawcy zobowiązani są
przedłożyć umowę regulującą ich współpracę przy realizacji niniejszego
zamówienia
III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie
wymaga
posiadania specjalnych uprawnień.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
zrealizował
należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
1 dostawę odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowi zamówienia o
wartości nie mniejszej niż:
- 1 500 000,00 zł brutto;
Wykonane dostawy należy wyszczególnić w wykazie sporządzonym zgodnie z
załącznikiem nr 5, do którego należy dołączyć dokumenty potwierdzające
należyte
wykonanie zamówień wystawione przez Zamawiających.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do
wykonania zamówienia;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek
udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z
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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Wykonawca 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. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, 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. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu
dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym
postępowaniu dokumenty i oświadczenia.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
zrealizował
należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
1 dostawę odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowi zamówienia o
wartości nie mniejszej niż:
- 1 500 000,00 zł brutto;
Wykonane dostawy należy wyszczególnić w wykazie sporządzonym zgodnie z
załącznikiem nr 5, do którego należy dołączyć dokumenty potwierdzające
należyte
wykonanie zamówień wystawione przez Zamawiających.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2) Wykaz przynajmniej jednej wykonanej dostawy odpowiadającej swoim
zakresem przedmiotowi zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (zał. nr 5 do SIWZ). Do
wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały
wykonane należycie (np. referencje)
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania
ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
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IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
19/PN/Adm/2013
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu
do dokumentów: 27.5.2013 - 10:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
27.5.2013 - 10:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału
zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 27.5.2013 - 10:05
Miejscowość:
Gdańsk, IMP PAN ul. Fiszera 14, 80-231 pokój 124a
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
VI.3) Informacje dodatkowe
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne
informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi
się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
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określony
w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od
dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej. 3.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi się
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.4.2013
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