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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA 
Oficjalna nazwa: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy 
Adres pocztowy: ul. Pułaskiego 6/10 
Miejscowość: Radom  
Kod pocztowy: 26-600 
Kraj: Polska 
Punkt kontaktowy:  
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zamówień Publicznych 
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, 
pokój nr 211 Ł 
Tel.: +48 48 364 42 41 wew. 312; Faks: +48 48 364 47 60 
Osoba do kontaktów: Wojciech Karsznia 
E-mail: wojciech.karsznia@itee.radom.pl  
Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) 
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):http:// www.itee.radom.pl 
Adres profilu nabywcy (URL): 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: 
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego 
 
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego 
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: 
Oficjalna nazwa: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy 
Adres pocztowy: ul. Pułaskiego 6/10 
Miejscowość: Radom  
Kod pocztowy:26-600 
Kraj: Polska 
Punkt kontaktowy:  
Specjalista ds. Zamówień Publicznych 
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, 
pokój nr 210 Ł 
Tel.: +48 48 364 42 41 wew. 333; Faks: +48 48 364 47 60 
Osoba do kontaktów: Aneta Gocół 
E-mail: aneta.gocol@itee.radom.pl  
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: 
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego 
 
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY 

DZIAŁALNOŚCI 
Rodzaj instytucji zamawiającej: Podmiot prawa publicznego 
Główny przedmiot działalności: Badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze budowy 
i eksploatacji maszyn 
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 
Dostawa rentgenowskiego spektrometru fluorescencyjnego, numer sprawy: BP/36/2012 
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub 
świadczenia usług 
Rodzaj zamówienia: Dostawy, kupno 
Główne miejsce realizacji dostawy: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 
ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom 
Kod NUTS PL128 
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: Przedmiotem niniejszego zamówienia nie jest zawarcie 
umowy ramowej 
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II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa rentgenowskiego spektrometru fluorescencyjnego 
spełniającego wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - Słownik główny 
Główny przedmiot: 38.43.30.00-9 – Spektrometry. 
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak  
II.1.8) Podział na części: nie 
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA 
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) 
Rentgenowski spektrometr fluorescencyjny - 1 urządzenie, w konfiguracji określonej w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy): nie 

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI 
Termin wykonania: nie więcej niż 180 dni od daty udzielenia zamówienia 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia 
w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 
III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do 
odpowiednich przepisów je regulujących 
Warunki płatności: Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 30 dni od daty 
odbioru, na podstawie faktury dostarczonej przez wykonawcę. 
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone 
zamówienie 
(jeżeli dotyczy) 
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy): nie. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru 
zawodowego lub handlowego 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków: 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Wymagane jest zezwolenie Polskiej Agencji 
Atomistyki na instalację i serwisowanie spektrometrów rentgenowskich wydane dla 
wykonawcy lub podmiotu, któremu wykonawca powierzy instalację i  serwisowanie przedmiotu 
zamówienia; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co 
najmniej 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku 
w tym zakresie; 

2. 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 
wykonywaniu zamówienia; 

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 
odrzuconą; 
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4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych; 

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty 
złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego: spełnia – 
– nie spełnia. 

 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

A. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1) do 3), jest on zobowiązany do złożenia następujących dokumentów: 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień 
publicznych; 
A.1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa 

zamówień publicznych; 
A.2) Zezwolenie Polskiej Agencji Atomistyki na instalację i serwisowanie spektrometrów 

rentgenowskich wydane dla wykonawcy lub podmiotu (podwykonawcy), któremu 
wykonawca powierzy instalację i serwisowanie przedmiotu zamówienia; 

A.3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że 
te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca 
powinien wykazać co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi 
zamówienia. 

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 
24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty: 
B.1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych ; 
B.2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
a w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. B.1); 

B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert; 

B.4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

B.5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

B.6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

C. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych 
podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez 
złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. od B.2) do B.6) dotyczących każdego 
z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia; 

D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.2), B.3), B.4) i B.6) składa dokument lub 

dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:  
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
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2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert; 

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

D.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. B.5) składa zaświadczenie właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

D.3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych w pkt. D.1 i D.2 zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach 
określonych w pkt. D.1 i D.2. 

E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 
E.1) 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. 

E.2) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. od B.2) do B.6) dla 
każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 

 
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy): nie 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) RODZAJ PROCEDURY 
IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta 

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najniższa cena 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy): 
BP/36/2012 
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: nie 
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego 
systemu zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego) 
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 
Data: 28/01/2013 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:30 
Dokumenty odpłatne: nie 
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
Data: 28/01/2013 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:30 
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: PL (polski) 
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta) 
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) 
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 
Data: 28/01/2013 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00 
Miejsce (jeżeli dotyczy): Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy,  
ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, pokój nr 102 C. 
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy): nie 
 
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy): nie 

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW 
WSPÓLNOTOWYCH: tak  
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Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka, w ramach projektu nr: POIG.02.01.00-14-173/09 pt. Zintegrowane Laboratoria 
Zrównoważonych Technologii Eksploatacji (Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura sfery B+R - Działanie 
2.1: Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym). 

VI.3) INFOREMACJE DODATKOWE 
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

Szczegółowy opis oferowanego spektrometru, zawierający co najmniej odniesienie do parametrów 
technicznych wyspecyfikowanych w opisie przedmiotu zamówienia (zgodnie z porządkiem i układem 
zawartym pkt. III.1 SIWZ), a także wskazanie nazwy producenta oraz nazwy handlowej oferowanej 
aparatury. Do opisu mogą być załączone fotografie, karty katalogowe, instrukcje obsługi, itp., mają 
one jednak charakter pomocniczy i nie będą traktowane jako wymagany przez Zamawiającego opis 
techniczny. 

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych 
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 
Miejscowość: Warszawa  
Kod pocztowy: 02-676 
Kraj: Polska  
Tel.: +48 224587801; Faks: +48 224587700 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy (URL): http://www.uzp.gov.pl 
VI.4.2) Składanie odwołań 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
1. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 

2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 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 zamawiającego – www.itee.radom.pl/zamow.htm. 

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 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. 

4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku 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. 

5. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA DO PUBLIKACJI W DZIENNIKU 
URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ: 
14/12/2012 (dd/mm/rrrr) 
 
Radom, dnia 2012-12-14 

Podpisał: 
 
mgr inż. Wojciech Karsznia 
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zamówień Publicznych 

 


