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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

ZAMAWIAJĄCY 
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, 
woj. mazowieckie, tel. 048 3644241, faks 048 3644760. 

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.itee.radom.pl 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa próżniowego systemu pompowego, numer sprawy: BW/02/2017. 
Rodzaj zamówienia: dostawy. 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż próżniowego systemu pompowego wraz 
z wyposażeniem, spełniającego wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 
TERMIN WYKONANIA: 
Nie dłużej niż 60 dni od daty udzielenia zamówienia. 
 
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki: 
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania; 
2. posiadają odpowiednie zdolności techniczne lub kwalifikacje zawodowe: 

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostarczył co 
najmniej 1 urządzenie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i że dostawa ta 
została wykonana należycie. 

3. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku 
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 
– Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2016. 1574 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. 2016. 2171 z późn. zm.);  

2) który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 2; 

Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

1. Oświadczenie wykonawcy składane na formularzu ofertowym (sekcja „Oświadczenia wykonawcy” 
pkt 4–6). 
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W celu weryfikacji złożonego oświadczenia wykonawcy w zakresie pkt. 5 Zamawiający może także 
żądać od wykonawcy wybranego w niniejszym postępowaniu do przedłożenia w terminie 5 dni 
aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – jeżeli zamawiający nie będzie go mógł uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. 2017. 570 z późn. zm.); 

2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, 
czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę warunku posiadania odpowiednich zdolności 
technicznych lub kwalifikacji zawodowych w realizacji podobnych dostaw, jeżeli ten wykaże, że 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, dostarczył co najmniej 1 urządzenie odpowiadające swoim 
rodzajem przedmiotowi zamówienia oraz załączy dowody, że dostawa ta została wykonana 
należycie. 

Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 1, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

INNE DOKUMENTY 
1. W celu wykazania, że oferta spełnia wymagania techniczne Zamawiającego, wykonawca 

powinien dołączyć do oferty szczegółowy opis oferowanego urządzenia, zawierający wykaz 
podzespołów i ich specyfikację techniczną oraz wszystkie parametry techniczne wymienione 
w opisie przedmiotu zamówienia (pkt. III.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia) –  
– z podaniem wartości właściwych dla oferowanego urządzenia. 

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, 
o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.  

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla 
ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania 
w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeżeli oferta 
wykonawców, o których mowa w niniejszym punkcie, została wybrana, zamawiający będzie 
żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. 

PROCEDURA 

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Kryteria oceny ofert:  
cena – 70%, 
termin wykonania zamówienia – 30%. 
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INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip-itee.radom.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Technologii 
Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, pokój nr 211 Ł. 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2017-07-03 
godzina 11:30, miejsce: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Pułaskiego 
6/10, 26-600 Radom, pokój nr 112 C. 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
 

Radom, 2017-06-21 
 
Podpisał: 
mgr inż. Wojciech Karsznia – Główny Specjalista ds. Planowania i Zamówień Publicznych 


