
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.ncbj.gov.pl 

 

Otwock: Dostawa zestawu pompowego pró Ŝni ultra wysokiej  

Numer ogłoszenia: 93212 - 2015; data zamieszczenia:  23.04.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Narodowe Centrum Badań Jądrowych , ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock, 

woj. mazowieckie, tel. 22 273 16 04, faks 22 273 16 53. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.ncbj.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: instytut badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa zestawu pompowego próŜni ultra 

wysokiej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa zestawu pompowego próŜni ultra wysokiej do siedziby Narodowego Centrum Badań Jądrowych w 

Otwocku. Wymagania szczegółowe określa Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik Nr 1 do SIWZ.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 42.12.43.20-3. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 29.05.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium - przed upływem 

terminu składania ofert, w formie dopuszczonej ustawą PZP (art. 45 ust.6) - w wysokości: 5 000,00 PLN 
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(słownie: pięć tysięcy złotych). 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena warunku nastąpi na 

podstawie złoŜonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych 

w art.22 ust.1 ustawy PZP. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

warunek zostanie spełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe się wykonaniem lub wykonywaniem w 

ciągu ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch dostaw zestawów pompowych próŜni ultra 

wysokiej do pieca próŜniowego, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto kaŜda dostawa 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena warunku nastąpi na 

podstawie złoŜonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych 

w art.22 ust.1 ustawy PZP. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena warunku nastąpi na 

podstawie złoŜonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych 

w art.22 ust.1 ustawy PZP. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena warunku nastąpi na 

podstawie złoŜonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych 

w art.22 ust.1 ustawy PZP. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć: 
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� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane naleŜycie;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleŜy przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy 

kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1) zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 
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złoŜone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1 - Cena - 95  

2 - okres gwarancji - 5  

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający przewiduje moŜliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie - ceny całkowitej brutto i stawki VAT wynikającej 

ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.ncbj.gov.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Narodowe Centrum 

Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock Świerk Budynek nr 28, pokój nr 114.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  04.05.2015 

godzina 12:00, miejsce: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock 

Świerk Budynek nr 28, pokój nr 114.. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  Zakup realizowany w ramach projektu Wzmocnienie potencjału innowacyjnego ośrodka w 

Świerku w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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