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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:526619-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Mierniki kVp
2017/S 250-526619
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Komedna Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
ul. Wita Stwosza 36
Katowice
40-042
Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Urbańczyk
Tel.: +48 326215511
E-mail: przetargi-publiczne@katowice.kwpsp.gov.pl
Faks: +48 326215115
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.katowice.kwpsp.gov.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.katowice.kwpsp.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Straż Pożarna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa spektrometrów promieniowania gamma oraz spektrometrów XRF
Numer referencyjny: WT-I.2370.18.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
38946000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk spektrometrów promieniowania gamma oraz 3 sztuk
spektrometrów XRF, Nr CPV: 38940000-6 - spektrometry
Zgodnie z art. 36aa ust. 2 ofertę można złożyć na jedną lub wszystkie części zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na następujące części:
Część A: - dostawa trzech sztuk spektrometrów promieniowania gamma.
Część B: - dostawa jednej sztuki spektrometru promieniowania gamma z detektorem.
Neutronów.
Część C: - dostawa trzech sztuk spektrometrów XRF.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część A: - dostawa trzech sztuk spektrometrów promieniowania gamma
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38946000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul. Wita Stwosza 36 40-042 Katowice.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część A: - dostawa trzech sztuk spektrometrów promieniowania gamma.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki Gwarancji Serwisu / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 09/02/2018
Koniec: 15/03/2018
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część B: - dostawa jednej sztuki spektrometru promieniowania gamma z detektorem neutronów
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38946000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul. Wita Stwosza 36 40-042 Katowice.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część B: - dostawa jednej sztuki spektrometru promieniowania gamma z detektorem.
Neutronów.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki Gwarancji Serwisu / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 09/02/2018
Koniec: 15/03/2018
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część C: - dostawa trzech sztuk spektrometrów XRF
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38946000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach.
Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu.
Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.
II.2.4)

Opis zamówienia:
Część C: - dostawa trzech sztuk spektrometrów XRF.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki Gwarancji Serwisu / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 09/02/2018
Koniec: 15/03/2018
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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
Wykaz i krótki opis warunków:
5.2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, należy spełnić następujące warunki:
5.2.1. Zdolność zawodowa. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że
wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, minimum jednej dostawy spektrometru promieniowania gamma lub XRF
o wartości minimum 80 000,00 PLN brutto z podaniem przedmiotu zamówienia, wartości, daty, miejsca dostawy
i podmiotów, na rzecz których dostawy były wykonane z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość dostawy zostanie podana w walucie
innej niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu NBP nie
publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany
pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
5.1. W zakresie sytuacji ekonomicznej należy spełnić następujące warunki:
5.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają dokument ubezpieczenia
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 PLN.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
5.2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, należy spełnić następujące warunki:
5.2.1. Zdolność zawodowa. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że
wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, minimum jednej dostawy spektrometru promieniowania gamma lub XRF
o wartości minimum 80 000,00 PLN brutto z podaniem przedmiotu zamówienia, wartości, daty, miejsca dostawy
i podmiotów, na rzecz których dostawy były wykonane z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość dostawy zostanie podana w walucie
innej niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu NBP nie
publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany
pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 211-439412

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/02/2018
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
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Oferta musi zachować ważność do: 09/04/2018
IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 09/02/2018
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, ul. Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.02.2018 r. godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego – Sala Sztabowa.

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:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2. 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:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio
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Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2017
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