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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
Stoczek 1
Białowieża
17-230
Polska
Osoba do kontaktów: Aniela Stepaniuk
Tel.:  +48 856827751
E-mail: astepaniuk@ibs.bialowieza.pl 
Faks:  +48 856827752
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ibs.bialowieza.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.ibs.bialowieza.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-2019/
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/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut naukowy

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych

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

II.1.1) Nazwa:
Przetarg nieograniczony na dostawę systemu rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej obrazowania
zwierząt in vivo
Numer referencyjny: ZP IBS PAN 02/2019

II.1.2) Główny kod CPV
38500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:astepaniuk@ibs.bialowieza.pl
https://ibs.bialowieza.pl/
http://bip.ibs.bialowieza.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-2019/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wysokorozdzielczego systemu rentgenowskiej mikrotomografii
komputerowej do obrazowania zwierząt in vivo na potrzeby projektu „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe
repozytorium przyrodniczych danych naukowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 482 601.63 PLN

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: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Białowieża, 17-230

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wysokorozdzielczego stacjonarnego systemu mikrotomografii
komputerowej pozwalającego na nieinwazyjną rekonstrukcję dowolnych przekrojów przez ciało zwierzęcia
z możliwościami zmiany zrekonsturowanych danych w realistyczny obraz 3D i obliczenie wewnętrznych
morfologicznych parametrów, włączając parametry struktur kości. Posłuży on do skanowania obiektów typu
gryzonie z Naukowej Kolekcji Zoologicznej IBS PAN przechowywanej w alkoholu oraz żywych gryzoni. System
pozwoli także na przeżyciowe śledzenie zmian wielkości mózgu i organów wewnętrznych w różnych sezonach u
tych samych osobników.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 482 601.63 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POPC.02.03.01-00-0063/18 „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych” w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny oferty:
1. Cena - 50%.
2. Dodatkowe parametry techniczne urządzenia - 35%.
3. Gwarancja - 10%.
4. Dodatkowe wyposażenie - 5%.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zakres oraz warunki określa wzór umowy.

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/08/2019
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 01/08/2019
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
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ul. Stoczek 1
17-230 Białowieża
Polska
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Za pośrednictem miniportalu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30000 PLN, w sposób i na zasadach określonych w
rozdz. VIII SIWZ.
Warunki udziału w postępowaniu i wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
2. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy
w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
3. Oświadczenia składane obligatoryjnie przez wszystkich wykonawców w terminie do 3 dni od dnia
upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego wykazu złożonych ofert: Oświadczenie o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Dokumenty i oświadczenia aktualne na dzień złożenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na
wezwanie w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni (dotyczy wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona):
Stosownie do zapisów art. 24aa ustawy PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a tylko w odniesieniu
do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokona badania braku podstaw do
wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 1500000,00zł. (słownie:
jeden milion pięćset tysięcy złotych), wystawiona w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert,
b) wykaz dostaw na potwierdzenie spełniania udziału warunku w postępowaniu wraz z dowodami
potwierdzającymi, iż przedstawiane dostawy zostały wykonane należycie.
c) informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
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wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
f) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej warunki
udziału opisano w rozdz. VI SIWZ, pkt 4g-j.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2019

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

